�سجـــل الأخبـــار
وزارة الـدفــــــاع
2015

جهة الإ�صدار :وزارة الدف ـ ـ ـ ــاع
الإدارة التنفيذية للخدمات امل�شاندة /مديرية ال�ش�ؤون العامة
الإ�صدار ( / )2الطبعة ()1
�شنة الإ�شدار2016 :

يناير

الفهرس

كلمة وكيل وزارة الدفاع مبنا�شبة اطالق مبادرة «�شكر ًا حماة ال�طن»

اإلشراف العام

فبراير

وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية ي�شتقبل قائد قيادة النقل الأمريكية
انطالق اأعمال م�ؤمتر الدفاع الدويل باأب�ظبي

الل�اء ركن طيار /عبداهلل الها�شمي
ال�كيل امل�شاعد للخدمات امل�شاندة
العميد الركن /دروي�ش �شعيد احل�شاين
رئي�ش الإدارة التنفيذية للخدمات امل�شاندة
4

التنفيذ

إعداد وتحرير

حممد الب�اردي :دولة الإمارات باتت حمط اأنظار ال�شركات ال�شناعية العاملية مبا ت�فره من اأف�شل
احل�افز لل�شركاء وامل�شتثمرين
وكيل وزارة الدفاع يلتقي �شي�ف الـدورة الـ  12ملعر�ش « اآيدك�ش »
وزارة الدفاع وجلنة اأب�ظبي لتط�ير التكن�ل�جيا ينظمان م�ؤمتر لالبتكار بعد غد
وكيل وزارة الدفاع يلتقي عدد ًا من ال�زراء وكبار امل�ش�ؤولني الزائرين ملعر�ش اآيدك�ش2015

ال�كيل امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية يلتقي نائب وزير الدفاع الفنلندي
وكيل الدفاع امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية يلتقي نائب القائد الأعلى لق�ات التحالف للتح�ل
وكيل الدفاع يلتقي وزيري الدفاع يف ال�ش�دان وم�ريتانيا مبعر�ش اآيدك�ش 2015
بدء فعاليات م�ؤمتر الدفاع لالبتكار والتكن�ل�جيا 2015

إبريل

مدين  / 2حنان الذهب اجلنيبي
رئي�ش ق�شم التحرير والتاأليف

وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل نائب وزير اخلارجية الأمريكي
وكيل وزارة الدفاع ووزير الدفاع ال�ش�مايل يبحثان العالقات الثنائية

مدين  / 2مرمي حممد الرميثي
حمرر اأخبار رئي�شي

ال�كيل امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون الإ�شرتاتيجية يلتقي وفد الكاب�شت�ن يف جامعة الدفاع ال�طني الأمريكي

مايو

وكيل وزارة الدفاع ي�شيد مبا و�شلت اإليه ق�اتنا امل�شلحة من تط�ر وازدهار

اإلخراج الفني

ال�كيل امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية يف وزارة الدفاع يلتقي نائب مدير مكتب
ال�شيا�شة الدولية للدفاع الك�ري

مدين  / 2اآلء حممد الزعابي
ق�شم قن�ات الإعالم

الدفاع والرتبية ت�قعان مذكرة تفاهم لتقدمي الدعم يف م�شروع اخلدمة ال�طنية والحتياطية

يونيو

امل�شاركة الإماراتية يف معر�ش ل�ب�رجيه للطريان يف فرن�شا حتظى باإعجاب كثري من املهنيني وال�شناع والزوار

أغسطس

حممد بن را�شد يزور مقر القيادة العامة للق�ات امل�شلحة يف مع�شكر املقطع باأب�ظبي

وفد من كبار �شباط وزارة الدفاع يقدم التعازي لأ�شر �شهداء ال�اجب وال�طن
انطالق اأعمال م�ؤمتر دبي الدويل لقادة �شالح اجل�  7ن�فمرب املقبل
وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل �شكرتري اجلي�ش الأمريكي

سبتمبر

وفد من وزارة الدفاع يقدم واجب العزاء لأ�شرة جمند اخلدمة ال�طنية علي احل��شني
وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل وفد ًا من الك�نغر�ش الأمريكي

وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل نائب وزير الدفاع لل�شيا�شات يف ك�ريا اجلن�بية
وفد من كبار �شباط وزارة الدفاع يزور م�شابي وجرحى ق�اتنا امل�شلحة

أكتوبر

رئي�ش الأركان وكبار �شباط وزارة الدفاع يقدم�ن واجب العزاء لذوي ال�شهيد ال�شام�شي
وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل ال�شفري ال�شنغاف�ري لدى الدولة

نوفمبر

وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل نائب م�شاعد وزير الدفاع الأمرييكي

الها�شمي« :دبي للطريان» ي�شع الدولة يف م�شاف الدول املتقدمة يف جمال �شناعة املعار�ش
حممد بن زايد مينح رئي�ش ق�ات الدفاع املاليزية و�شام الإمارات الع�شكري من الطبقة الأوىل
وكيل وزارة الدفاع يلتقي عدد ًا من كبار �شي�ف معر�ش دبي للطريان
وكيل وزارة الدفاع يزور معر�ش دبي للطريان 2015

وكيل وزارة الدفاع ي�شهد احتفال املتحف الع�شكري ال�طني بالي�بيل الربونزي
ي�م ال�شهيد ..كلمة وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية
وزارة الدفاع ت�شارك يف امللتقى ال�شاد�ش لطلبة الإمارات يف وا�شنطن
وفد كبار �شباط وزارة الدفاع يقدم التعازي لأ�شرة �شهيد ال�طن الكتبي

ديسمبر

كلمة وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية يف الي�م ال�طني 44

2
0
1
5

5

مقدمـــة
�شهدت وزارة الدفاع خالل عام  2015اأحداث كثرية وهامة منها الزيارات الر�شمية وال�شتقبالت ،وت�قيع
مذكرات التفاهم والتفاقيات مع اجلهات احلك�مية يف الدولة ،واملنظمات العاملية ،بالإ�شافة اإىل ح�ش�ر وم�شاركة
وزارة الدفاع يف عدد من امل�ؤمترات واملعار�ش الع�شكرية داخل وخارج الدولة ،وغريها العديد من الفعاليات
والأن�شطة التي كان لل�زارة ح�ش�ر بارز فيها ،وكان لبد اأن جتمع هذه الأخبار وتر�شد وتك�ن مبثابة اأر�شيف
لالأخبار ميكن للجميع ال�شتفادة منه على املدى البعيد ،لذا قامت مديرية ال�ش�ؤون العامة يف وزارة الدفاع بر�شد
اأهم الفعاليات والأخبار التي جرت خالل عام  2015وت�شليط ال�ش�ء عليها وجمعها يف �شجل كح�شاد �شن�ي.
ولعل من اأهم الأخبار املن�ش�رة يف هذا ال�شجل م�شاركة وزارة الدفاع يف معر�ش اآيدك�ش  2015ورعاية الوزارة
مل�ؤمتر الدفاع لالبتكار والتكن�ل�جيا يف فرباير  ،2015حيث ياأتي دعم وزارة الدفاع للم�ؤمتر متا�شي ًا مع ت�جهات
القيادة الر�شيدة واإميانها باأهمية البتكار .
كما �شاركت وزارة الدفاع يف معر�ش دبي للطريان يف ن�فمرب  ،2015من خالل اللجنة الع�شكرية يف ال�زارة،
والتي حر�شت على ت�فري خمتلف الإمكانات والت�شهيالت جلميع ال�ف�د الر�شمية والزوار وامل�شاركني يف املعر�ش
بالتعاون مع القيادة العامة للق�ات امل�شلحة والقيادة العامة ل�شرطة دبي.
من هذا املنطلق ومن اأهمية م�شاركة وزارة الدفاع ورعايتها للم�ؤمترات واملعار�ش الع�شكرية نر�شد اأهم اأعمال
ال�زارة للعام  2015عرب �شفحات هذا ال�شجل•

شكرا ً حامة الوطن
يا موطني يحمي حامك ال َّنشامى

جنود شعبك من بينك املغابيـر
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كلمة وكيل وزارة الدفاع بمناسبة اطالق مبادرة
ً
«شكرا حماة الوطن»

وجه معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة
الدفاع كلمة مبنا�شبة مبادرة «�شكر ًا حماة ال�طن» التي
اأطلقها �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي «رعاه
اهلل» تزامن ًا مع احتفالت عيد جل��ش �شم�ه.
وفيما يلي ن�شها..
«ت�ؤكد قيادتنا الر�شيدة ويف جميع املنا�شبات عمق حمبتها
ورعايتها لأبنائها فقد ع�دنا �شيدي �شاحب ال�شم� ال�شيخ
حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش
ال�زراء حاكم دبي ـ رعاه اهلل ـ منذ ت�ليه احلكم على اإطالق
مبادراته اخلالقة والتي تعك�ش اللحمة ال�طنية بني �شعب
دولة الإمارات العربية املتحدة وقيادته.
ولقد كان ملبادرة �شكر ًا حماة ال�طن اأكرب الأثر يف نف��شنا
جميع ًا مبا ت�شمنته من مل�شات ال�فاء والتقدير لأبنائه يف
الق�ات امل�شلحة بدولة دولة الإمارات العربية املتحدة ،واإننا
اإذ تلقينا بعظيم المتنان والعرفان مبادرة �شم�ه ن�ؤكد اأننا
�شنبقى اجلند الأوفياء الذين يحم�ن بالدهم بر ًا وبحر ًا وج� ًا
ويف جميع الظروف والأوقات و�شنظل العني ال�شاهرة لدولة

الإمارات العربية املتحدة حمافظني على اأمنها وا�شتقرارها
و�شالمة اأرا�شيها.
ول ي�شعنا قادة و�شباط ًا واأفراد ًا وجميع منت�شبي الق�ات
امل�شلحة اإل اأن نت�جه باأ�شمى اآيات ال�شكر ل�شم�ه على لفتته
الكرمية ومبادرته الطيبة التي �شتك�ن حافز ًا لنا جميع ًا على
بذل املزيد من اجلهد لنظل عند ح�شن ظن قيادتنا الر�شيدة
بنا ،فال�فاء ل يقابل اإل بال�فاء وال�د ل يجازى اإل بال�د.
�شكر ًا �شيـدي �شاحـب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م
واأعاد اهلل عليكم ذكرى ت�ليكم احلكم واأنتم ترفل�ن باأث�اب
ال�شحة والعافية ودولتنا احلبيبة تنعم باخلري والأمان يف
ظل الرعاية الكرمية ل�شيدي �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن
زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة
حفظه اهلل»•
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ا�شتقبل الل�اء الدكت�ر خليفة حممد ثاين الرميثي ال�كيل امل�شاعد
لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية يف وزارة الدفاع يف اأب�ظبي
الل�اء ب�ل �شيلفا قائد قيادة النقل الأمريكية وال�فد املرافق له
الذي يزور البالد حالي ًا.

وجرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث وامل��ش�عات التي تخ�ش
النقل والإمداد ذات الهتمام امل�شرتك واأف�شل ال�شبل لدعمها
وتط�يرها ،وا�شتعرا�ش جمالت التن�شيق والتعاون يف هذا املجال.
ح�شر اللقاء..عدد من كبار �شباط وزارة الدفاع•

محمد البواردي :دولة اإلمارات باتت محط أنظار الشركات الصناعية
العالمية بما توفره من أفضل الحوافز للشركاء والمستثمرين
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قال معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة الدفاع اإن
ان�شاء برنامج «الأوف�شت» جاء نتيجة اإميان القيادة الرا�شخ باأهمية
تنمية القطاع ال�شناعي وبناء ال�شراكة الإ�شرتاتيجية بني البائع
وامل�شرتي.
واأو�شح معاليه خالل م�ؤمتر اأب�ظبي العاملي لالأوف�شت «اأدي�ك
 »2015الذي انطلقت اأعماله �شباح الي�م يف فندق «ريتز كارلت�ن
اأب�ظبي غراند كنال» اأن هذه ال�شراكة اأدت لي�ش فقط اإىل خلق

قطاع هام وحي�ي مرتبط بالنم� القت�شادي بل اأي�ش ًا مك�ن من
مك�نــات التنميـة الب�شريـة يف ع�شـرنــا احلديـث األ وهـي ج�انـب
الدفاع مبا ت�فـره من اأمن وا�شتقرار وحماية للمكت�شبات و�شمان
مل�شتقبل اأف�شل يعمه ال�شالم وال�شتقرار.
واأ�شاف اأن هذا ما داأب عليه جمل�ش الت�ازن
القت�شادي منذ تاأ�شي�شه يف
مطلع ت�شعينيات القرن املا�شي
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رغم ال�شعاب لدعم جه�د التنمية القت�شادية
والجتماعية يف الدولة وال�شراكات البناءة وتعزيز
القطاعات القت�شادية وال�شناعية والتعليمية.
واأ�شار اإىل اأنه مل يكن للمجل�ش اأن يحقق ما حققه من اإجنازات
ل�ل الروؤية ال�شديدة ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�ش الدولة «حفظه اهلل» و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد
اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي «رعاه
اهلل» ،م�شري ًا اإىل اأن اإن�شاء املجل�ش جاء نتاج ًا لت�جيهات الفريق اأول
�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد
الأعلى للق�ات امل�شلحة اإدراك ًا منه لدور الق�ات امل�شلحة يف دعم
التنمية القت�شادية والجتماعية وتعزيز ال�شراكات البناءة وتاأ�شي�ش
بنية متينة ل�شناعات دفاعية وطنية قادرة على �شد احتياجات ق�اتنا
امل�شلحة.
واأكد معاليه اأن دولة الإمارات العربية املتحدة اأ�شحت حمط
اأنظار ال�شركات ال�شناعية العاملية مبا ت�فره من اأف�شل احل�افز
لل�شركاء وامل�شتثمرين يف جمالت التجارة وال�شناعة وبف�شل
ال�شيا�شات املرنة وامل�شجعة التي و�شعتها احلك�مة وتهيئتها للمناخ
ال�شتثماري مما جعلها مركز ًا اإقليمي ًا وعاملي ًا للمنتجات الت�شنيعية
الإ�شرتاتيجية.

ون�ه اإىل اأن ا�شرتاتيجيات الدولة ركزت على عدة حماور كان
اأبرزها تعزيز دور ال�شتثمارات الإماراتية وت�جيهها �شطر ال�شتثمار
يف ت�طني ال�شناعات كخيار ا�شرتاتيجي لتن�يع م�شادر الدخل
وعدم العتماد فقط على النفط ك�شلعة اأ�شا�شية ل�اردات امل�ازنة
العامة للدولة ومن �شمن تلك ال�شناعات ،ال�شناعات الدفاعية
والتي تعد اأحد الأ�ش�ل ال�شيا�شية ال�طنية البالغة يف الأهمية والتي
تعتزم الدولة احلفاظ عليها وتقدمي الدعم لها.
وقال معاليه اإن وزارة الدفاع حتر�ش على تكامل املق�مات
الرئي�شية لل�شناعات الدفاعية يف الدولة األ وهي الق�ات امل�شلحة
وجمل�ش الت�ازن القت�شادي والقطاع اخلا�ش ون�ه اإىل الدور الهام
الذي تلعبه ال�شراكات مع امل�ؤ�ش�شات العاملية الرائدة واأي�ش ًا منظ�مة
التعليم يف الدولة والتي تعمل على �شمان ت�فري امل�ارد والكفاءات
الب�شرية للقطاع ،وتع�ل وزارة الدفاع على برنامج الت�ازن القت�شادي
باعتباره اأحد املرتكزات الرئي�شية للتط�ير ال�شناعي ب�شكل عام
وال�شناعات الدفاعية ب�شكل اأخ�ش.
و�شدد على اأن اللتزام بتط�ير الق�ات امل�شلحة يعترب من الأول�يات
ال�شيا�شية ال�طنية وقال« :نحن ك�زارة للدفاع على يقني باأن القاعدة
ال�شناعية الدفاعية ال�طنية جاهزة كي تك�ن على م�شت�ى التحدي
ولديها مق�مات النجاح يف �شد جزء متنام يف احتياجات الق�ات

امل�شلحة واأن اللتزام الذي تبديه وزارة الدفاع لهذا القطاع يتمثل يف
منح اأولية لتزويد الق�ات امل�شلحة لدولة الإمارات باحتياجاتها من
املعدات الع�شكرية التي يتم ت�شنيعها داخل الدولة وو�شع ال�شيا�شات
والت�جيهات لل�شناعات الدفاعية واأول�يات تط�يرها بال�شافة اإىل
اإر�شاء اإ�شرتاتيجية فاعلة وط�يلة املدى بني وزارة الدفاع وال�شركات
الدفاعية الرائدة عاملي ًا تر�شم خارطة الطريق مل�شتقبل ال�شناعات
الدفاعية ال�طنية من خالل الت��شع يف بناء �شراكات اإ�شرتاتيجية
واإن�شاء �شبكة عالقات تعاونية متميزة مع الدول الرائدة واملتف�قة
يف جمال الت�شنيع الدفاعي ودعم تاأ�شي�ش البنية التحتية املنا�شبة
لتط�ير ال�شناعة الدفاعية ورفعها للم�شت�ى املناف�ش على ال�شعيد
الإقليمي والدويل.
واأ�شار اإىل اأن الإعالن الأخري عن تاأ�شي�ش �شركة الإمارات
لل�شناعات الدفاعية ياأتي �شمن �شل�شلة ط�يلة من اخلطط امل�شتقبلية
والتي تهدف اإىل تعزيز القاعدة ال�شناعية ال�طنية لتحقق قدر من
الكتفاء الذاتي يف املجالت ال�شناعية وت�طني التقنية واملعرفة
والتكن�ل�جيا احلديثة لتعزيز الأمن ال�طني وتط�ير القدرات
الدفاعية وال��ش�ل اإىل قاعدة �شناعية دفاعية قائمة على اآلية عمل
وا�شحة �شفافة ومرتبطة بال�شيا�شة الع�شكرية لل�شناعات الدفاعية
ل�زارة الدفاع.

واأعرب معاليه عن تقديره لدعم ال�شركاء من ال�شركات الدفاعية
العاملية الذين ظل�ا ي�شهم�ن بفعالية يف تعزيز الربنامج من خالل
امل�شاريع امل�شرتكة التي اأقام�ها مع امل�ؤ�ش�شات ال�طنية ومن خالل
حر�شهم على نقل املعرفة احلديثة واأف�شل املمار�شات مل�اطني دولة
الإمارات بل والإ�شهام يف تدريب وتاأهيل الأجيال امل�شتقبلية من
الك�ادر ال�طنية.
وقال اإن هذا الدور البارز لل�شركات الدفاعية ي�ؤكد اأهمية
ال�شراكات كعن�شر اأ�شا�شي من عنا�شر التنمية القت�شادية والنه�شة
التعليمية واأكد العزم على م�ا�شلة التعاون مع ال�شركاء احلاليني
والت�جه نح� اإقامة �شراكات مع مزيد من امل�ؤ�ش�شات العاملية وبحيث
تع�د تلك ال�شراكات مبنافع م�شرتكة للطرفني وتتيح لهم حتقيق
النجاح وال�شعي للتعرف وال�شتفادة من فر�ش النم� امل�شرتك•
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انطلقت يف نادي �شباط الق�ات امل�شلحة الي�م باأب�ظبي
اأعمال م�ؤمتر الدفاع الدويل «قمة الدفاع للم�شتقبل»
مب�شاركة وا�شعة من خرباء الدفاع ورواد القطاع
املتخ�ش�شني ح�ل العامل.

ويقام امل�ؤمتر على هام�ش معر�ش «اآيدك�ش »2015
الذي يعد من�شة فريدة لت�شكيل العالقات مع امل�ؤ�ش�شات
احلك�مية وال�شركات املتخ�ش�شة والق�ات امل�شلحة ملناق�شة
الق�شايا التي ت�ؤثر يف هذا القطاع.

ح�شر الفتتاح معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل
وزارة الدفاع و�شعادة الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي
رئي�ش اأركان الق�ات امل�شلحة والل�اء الركن طيار عبد اهلل
الها�شمي املدير التنفيذي للتحليل ال�شرتاتيجي ب�زارة الدفاع
والل�اء الركن طيار حممد را�شد اآل علي مدير مركز العمليات
امل�شرتكة بالقيادة العامة للق�ات امل�شلحة.
ويناق�ش امل�ؤمتر الق�شايا التي تتمح�ر ح�ل امل��ش�ع الرئي�شي
للمعر�ش وه� التكن�ل�جيا امل�شتقبلية يف جمال الدفاع.
من جهتة قال الل�اء الركن طيار عبداهلل الها�شمي اأن الدورة
الثانية ع�شرة من معر�ش وم�ؤمتر الدفاع الدويل «اآيدك�ش »2015
تنعقد حتت رعاية �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�ش الدولة القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة «حفظه اهلل» وه�
املعر�ش الدويل ال�حيد يف جمال الدفاع مبنطقة ال�شرق الأو�شط
و�شمال اأفريقيا الذي ت�شت�شيفه اأب�ظبي منذ عام .1993
واأ�شار اإىل اأن معر�ش وم�ؤمتر الدفاع الدويل «اآيدك�ش» يكت�شب
اأهميته ال�شرتاتيجية من خالل فتح قن�ات للت�ا�شل وجمالت
لتبادل اخلربات امليدانية والتقنية بني الإدارات وامل�ؤ�ش�شات
احلك�مية وال�شركات اخلا�شة والق�ات امل�شلحة من خمتلف دول
العامل وه� الهدف الذي حتر�ش فعاليات الدورة احلالية للمعر�ش
على تاأكيده وت��شيع اآفاقه امل�شتقبلية.

وقال اأن افتتاح هذه الدورة من م�ؤمتر الدفاع الدويل «اآيدك�ش»
«قمة الدفاع للم�شتقبل» ياأتي ليك�ن تت�يج ًا ملجم�عة من امل�ؤ�شرات
واملردودات والدللت التي ت�ؤكد جميعها على جناح املعر�ش
امل�شتمر وامل�شطرد ،فخالل الإثنني والع�شرين عام ًا التي م�شت،
ارتفعت ن�شبة ال�شركات العار�شة منذ عام  1993وحتى الدورة
احلالية بنح� اأكرث من  % 200حيث قفزت من � 350شركة
عار�شة لنح� � 1200شركة ،كما ارتفعت ن�شبة التمثيل الدويل
يف املعر�ش يف ذات الفرتة بنح�  % 75من  24دولة لت�شل لـ ـ
 55دولة ،كما ارتفعت ن�شبة احل�ش�ر اجلماهريي بنح� % 130
حيث و�شل يف الدورة ال�شابقة اإىل نح�  80األف زائر.
واأكد اأنه من املت�قع اأن تف�ق قيمة ال�شفقات التي مت الت��شل
اإليها يف الدورة ال�شابقة والتي بلغت نح�  14.1مليار درهم عرب
� 55شفقة.
واأ�شار اإىل اأن هذا النجاح امللم��ش الذي حققته دولة الإمارات
يف تنظيم فعاليات «اآيدك�ش» لأكرث من عقدين من الزمن يعك�ش
اأي�ش ًا الكثري من الدللت اأهمها املحافظة على اخلط الت�شاعدي
لق�ة ومتانة وتن�ع القت�شاد الإماراتي والإجراءات والتنظيمات
ال�اثقة يف �شبيل حتقيق متطلبات التنمية امل�شتدامة وقدرة هذا
القت�شاد على ا�شتيعاب ال�شتثمارات الأجنبية من
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خالل ا�شت�شافة هذا الكم الكبري من ال�شركات العاملية العمالقة،
بالإ�شافة اإىل التط�ير املت�ا�شل يف مك�نات البنية التحتية من
الطرق واملطارات وامل�انئ و�شبكات الت�شالت وت�فري القدرات
والإمكانيات الب�شرية املاهرة.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن جناح اإمارة اأب�ظبي يف تنظيم فعاليات
معر�ش الدفاع الدويل على مدى اثنتي ع�شرة دورة كان واحد ًا
من الع�امل الأ�شا�شية التي انعك�شت «�ش�اء بنح� مبا�شر اأو غري
مبا�شر» على ا�شت�شافة مدينة اأب�ظبي للمقر الدائم لأول وكالة
دولية بال�شرق الأو�شط وهي ال�كالة الدولية للطاقة املتجددة
«ايرينا».
كما اأنه انعك�ش اأي�ش ًا على ف�ز دولة الإمارات العربية املتحدة
بتنظيم فعاليات «اإك�شب�  »2020يف اإمارة دبي ف�ش ًال عن اإقامة
وتنظيم معر�ش وم�ؤمتر الدفاع البحري «نافدك�ش» ،بالإ�شافة
اإىل احت�شان «اآيدك�ش» للمعر�ش الأول لالأنظمة غري املاأه�لة
«ي�مك�ش» حيث �شيتم عر�ش اأحدث التقنيات يف الأنظمة غري
املاأه�لة خا�شة الطائرات بدون طيار و�ش�ف يتيح هذا املعر�ش
يف ن�شخته الأوىل للعديد من ال�شركات واملنتجني لالأنظمة غري
املاأه�لة الفر�شة لعر�ش منتجاتهم وابتكاراتهم يف جمال الدفاع
وكذلك اإتاحة الفر�شة للرتويج واإقامة عالقات جتارية مع زوار

املعر�ش مع التعريف بكافة املزايا التي تتمتع بها الأنظمة غري
املاأه�لة.
وقال اإن احت�شان «اآيدك�ش» «لي�مك�ش» يف معر�شه الأول على
م�شت�ى العامل يعك�ش مدى الهتمام بالتعرف على مالمح حقبة
جديدة وحديثة يف اأنظمة الدفاع اجل�ية والأر�شية والبحرية
وحتت �شطح املاء وه� ما دفع نح� � 33شركة رائدة حملية وعاملية
للم�شاركة يف «ي�مك�ش» ويف مقدمتها �شركة اأب�ظبي ال�شتثمارية
لالأنظمة الذاتية و�شركة ان�شيت� التابعة ل�شركة ب�ينج و�شركة
دينيل و�شركة �شينزين وغريها من ال�شركات الرائدة.
واأ�شاف اأن هذه الدللت تعك�ش تنامي الدور الإقليمي لدولة
الإمارات العربية املتحدة وا�شرتاتيجية ق�اتها امل�شلحة القائمة
على التعامل مع كل ما ه� جديد يف جمال التقنيات الدفاعية ،كما
تعك�ش مدى اهتمام قادة الإمارات بتبني اخلطط الإ�شرتاتيجية
والتي ت�ؤكد على ال�شتثمار يف الك�ادر الب�شرية ويف القدرات
املعرفية والروؤى امل�شتقبلية.
ويف هذا ال�شياق اأ�شار اإىل روؤية �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات
امل�شلحة امل�شت�شقاة من ال�الد امل�ؤ�ش�ش املغف�ر له ال�شيخ زايد
بن �شلطان اآل نهيان «طيب اهلل ثراه» التي اأكد فيها اأن رهان

امل�شتقبل لي�ش نفط ًا بل �شباب يتلقى تعليم ًا وه� ما يتم و�شع
ق�اعده بالإمارات منذ فرتة لي�شت بالق�شرية ،م��شح ًا اأن تنظيم
هذا املعر�ش وجناحه امل�شطرد خري دليل على تطبيق وتفعيل روؤية
�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد حيث نلم�ش ونرى القدرات
الب�شرية املتميزة واملعرفة الفنية الهائلة التي دعت الدكت�ر هانز
روزلينج اإىل طرح تنب�ؤاته يف القمة احلك�مية التي عقدت م�ؤخر ًا
بدبي باأن الإمارات �شتك�ن مركز العامل يف عام  2100كما جتدر
الإ�شارة اإىل اأن كافة م�ؤ�ش�شات الدولة ودوائرها احلك�مية ومنها
وزارة الدفاع تعمل يف هذا الإطار حيث تتبني روؤى م�شتقبلية
وت�شع خطط ًا اإ�شرتاتيجية ط�يلة الأجل بحيث جتعل من دعم
تن�ع القت�شاد الإماراتي �شمة ،ومرونته خا�شية ،ومن كفاءته
وقدرته على امت�شا�ش الأزمات وحتقيق النم� امل�شتدام هدف ًا
ا�شرتاتيجي ًا.
واأ�شار اإىل اأن هذه املنا�شبة تدفعني اإىل اأن اأ�شتعري كلمة �شيدي
�شاحب �شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة
رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي «رعاه اهلل» التي قال فيها« :اإن
الإمارات ل تنظر اإىل معر�ش اأب�ظبي الدويل للدفاع «اآيدك�ش»
اأو «معر�ش دبي للطريان» على اأنهما من�شتان للت�شلح بل تنظر
اإليهما من ناحية جتارية و�شياحية وتقنية بحتة لعر�ش كل ما

ه� جديد يف التكن�ل�جيا الع�شكرية من اأ�شلحة دفاعية حلماية
الأر�ش والرثوات الطبيعية.
واأكد اأن كافة امل�ؤ�شرات والدللت واملردودات التي متت الإ�شارة
اإليها تاأتي يف ظل الت�جيهات والرعاية الكرمية من �شاحب
ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة القائد الأعلى
للق�ات امل�شلحة كما اأنها ترجمة عملية للخط�ط التي ر�شمتها
روؤية �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش
الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي «رعاه اهلل» و�شاحب
ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب
القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة.
من جهتة قال الل�اء الركن طيار حممد را�شد اآل علي اأن
م�ؤمتر الدفاع الدويل «م�ؤمتر قمة امل�شتقبل» ياأتي يف وقت ت�شهد
فية املنطقة والعامل حتديات اأمنية عديدة وت�ترات �شيا�شية
و�شع�بات اقت�شادية تتطلب من جميع الدول ال�شقيقة وال�شديقة
التعاون فيما بينها لتثبيت ال�شتقرار وم�اجهة كافة التحديات
ويف طليعتها الإرهاب.
واأ�شاف اأن امل�ؤمتر �شيتناول م�ا�شيع ت�شكل جميعها اأهمية
كبرية لدول اخلليج العربي
الغنية بامل�ارد النفطية وهي
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تعتمد على املنافذ ب�شكل اأ�شا�شي لت�شدير النفط والغاز
وا�شترياد معظم حاجاتها ،لفت ًا اإىل اأن اأمن اخلليج العربي
ي�شكل اأهمية اإقليمية ودولية وبالتايل فاإن م�ش�ؤولية حفظه وتاأمني
�شالمة ممراتة البحرية لي�شت حملية اأو اإقليمية فح�شب واإمنا
عاملية.
واأكد اأن قيادة دولة الإمارات تعمل على م�شاعفة م�شت�ى
اجلاهزية الع�شكرية والأمنية وتعزيز التعاون مع دول اجل�ار
واملجتمع الدويل لتعزيز ال�شالم املنطقة والعامل.
واأو�شح اأنه بالرغم من اأن القيادة ال�شيا�شية لدولة الإمارات
انتهجت منذ ا�شتقالل مبداأ حل نزاعاتها مع جريانها �شلمي ًا عرب
ال��شائل الدبل�ما�شية وال�شيا�شية اإل اأنها عمدت اإىل بناء ق�ات
م�شلحة للم�شتقبل جمهزة باأحدث الأنظمة الدفاعية لتقنيات
القرن احلادي والع�شرين من اأجل م�اجهة التحديات والتهديدات
ولتعزيز قدراتها الكفيلة لردع اأي جهة حتاول امل�شا�ش باأمنها
و�شعبها.
وقال اإن القيادة العامة للق�ات امل�شلحة تتبع ا�شرتاتيجية طم�حة
تعتمد ب�شكل كبري على تعزيز وتط�ير القدرات الدفاعية مرتكزة
يف ذلك على ال�شتثمار يف الق�ى الب�شرية التي تعترب الأ�شا�ش يف
بناء اجلي��ش احلديثة واقتناء اأحدث الأنظمة الدفاعية وتط�ير

الإجراءات واملخرجات وذلك من خالل ت�فري برامج تدريب
ن�عية ذات ج�دة عالية كما تعتمد ا�شرتاتيجبة ت�ازن يف بناء
قدرات ق�اتها الربية والبحرية واجل�ية والق�ات اخلا�شة ونظم
القيادة وال�شيطرة والت�شالت.
واأ�شاف اأن الق�ات امل�شلحة �شاهمت ومازالت يف عمليات امل�شاعدة
الأمنية بدعم ق�ات حفظ ال�شالم باأماكن خمتلفة من العامل وهي
م�شتعدة دائم ًا للم�شاهمة يف العمليات الإن�شانية وامل�شاعدة يف
اأعمال الإغاثة يف املناطق املنك�بة التي ت�شهد ك�ارث ح�ل العامل.
وقال اإن قرار عقد هذا امل�ؤمتر ياأتي �شمن اإطار نقل املعرفة
واخلربة وتبادل املعل�مات والطالع على التكن�ل�جيا احلديثة
وكيفية تاأمينها كل ذلك يتطلب م�اجهة حتديات العمل يف
عامل مرتابط و�شامل من خالل ال�شعي حثيث ًا للتغلب على هذه
التحديات ،م�شري ًا اإىل اأن العمل والتعاون امل�شرتك ه� خري و�شيلة
لتعزيز العالقات مع حلفائنا يف اخلليج العربي وخارجه.
والقى فيليب دان النائب يف الربملان الربيطاين ووزير اململكة
املتحدة ل�ش�ؤون معدات الدفاع الع�شكري والدعم والتكن�ل�جيا
الكلمة الرئي�شية يف امل�ؤمتر اأكد خاللها اأهمية لي�ش تط�ير الق�ات
الع�شكرية فح�شب بل وال�شراكات وعالقات التعاون اأي�ش ًا.
وقال ال�زير الذي تت�شمن م�ش�ؤولياته تط�ير العالقات الع�شكرية

مع دول اخلليج العربي اأنه ميكننا الت�فري يف النفقات ويف ال�قت
كما ميكننا اأن نزيد من حجم ق�اتنا اإذا تعاونا مع بع�شنا البع�ش.
وناق�ش ال�زير الدور املتزايد للتكن�ل�جيا يف النزاعات احلديثة
قائ ًال «اإن م�قفنا من الإبتكار ه� الذي �شيحدد ما اإذا كنا �شننجح
اأو �شنف�شل يف اأي �شراع «.
و�شهدت اجلل�شة احل�ارية الأوىل للم�ؤمتر اإدارة نائب الأدمريال
ج�زيف دبلي�ن ريك�شي حل�ار معمق ح�ل الت�افقية الع�شكرية
احلديثة واإن�شم اإليه يف اجلل�شة التي ناق�شت -كيف ميكن للق�ات
الع�شكرية املتعددة اجلن�شيات اأن حتارب مع بع�شها البع�ش ب�شكل
فعال -اجلرنال ريرن كروف نائب القائد العام للجي�ش الملاين
والل�اء اأنط�ان بي��شان من الق�ات الفرن�شية.
واأكد الل�اء بي��شان اأهمية التعاون لتعظيم القدرات وتخفي�ش
النفقات يف زمن التق�شف يف حني قال اجلرنال كروف اإن التعاون
ه� امل�شتقبل احلقيقي للعامل الع�شكري ومن خالل التط�ير
املتزامن للق�ات امل�شتقبلية فقط ميكننا اأن ن�اجه التحديات
العديدة التي ن�اجهها الي�م.
وتبع اجلل�شة كلمة رئي�شية من ال�زير ويليان اأ�ش ك�هن الرئي�ش
التنفيذي ورئي�ش جمل�ش اإدارة جمم�عة ك�هن حتدث فيها عن
تط�ر العالقات الدولية مع دول جمل�ش التعاون اخلليجي ،كما
حتدث ك�هن الذي �شغل �شابق ًا من�شب وزير الدفاع الأمريكي

عن العالقات الثنائية الق�ية بني دولة الإمارات العربية املتحدة
وال�ليات املتحدة الأمريكية.
وبداأ ك�هن كلمته باحلديث عن عالقته مع املغف�ر له ال�شيخ زايد
بن �شلطان اآل نهيان وا�شف ًا اأياه بالرجل احلكيم واملت�ا�شع قبل اأن
ي�شرح كيف قامت الإمارات العربية املتحدة بالتعاون مع ال�ليات
املتحدة الأمريكية باأعمال يف اأفغان�شتان وك��ش�ف� لأكرث من عقد
من الزمن.
وخالل جل�شة �شلطت ال�ش�ء على عمل احلك�مة ال�ش�دانية مع
الدول املجاورة لتاأمني احلدود �شرح الل�اء املهند�ش ح�شان �شالح
عمر حممد دين من وزارة الدفاع ال�ش�دانية كيفية النجاح يف
هذا املجال م�ؤكد ًا اأهمية احلفاظ على عالقات طيبة مع دول
اجل�ار مقدم ًا عالقات بالده مع جمه�رية ت�شاد مثا ًل عن الق�ات
الع�شكرية امل�شرتكة.
وناق�ش اجلزء الثاين للم�ؤمتر كيف ميكن للقطاعات الع�شكرية
وال�شناعية اأن تتعاون مع بع�شها البع�ش ب�شكل اأكرث فعالية وذلك
خالل جل�شة حددت املخاطر امل�شتقبلية وكيفية العمل امل�شرتك
يف تط�ير القدرات مل�اجهتها ،و�شمت اجلل�شة ك ًال من داين
�شربايت رئي�ش جمل�ش الأعمال
الأمريكي الإماراتي وباتريك
دي�ار نائب
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الرئي�ش التنفيذي يف �شركة ل�كهيد مارتن الدولية
ونائب الأدمريال ماتي� ب�ر�ش�م مدير م�ؤ�ش�شة العتاد الع�شكري
يف وزارة الدفاع اله�لندية وولفغانغ كي�بك مدير مركز تط�ير
القدرات الع�شكرية يف اجلي�ش الأملاين.
وانطلقت اجلل�شة بدع�ة نائب الأدمريال ب�ر�ش�م للتعاون الدويل
يف جميع املجالت م�ؤكد ًا �شرورة اأن تت�افق ال�شناعات مع
احلك�مات عند تط�ير تكن�ل�جيا الدفاع ،يف حني �شرح باتريك
دي�ار كيف قامت �شركة ل�كهيد مارتن الدولية بالعمل يف ظل
مثل هذا الن�ع من التعاون من خالل ا�شتثمار بقيمة  600ملي�ن
دولر اأمريكي يف الأبحاث والتط�ير مبا يتما�شى مع املتطلبات
التي يحددها �شركائهم احلك�مي�ن.
و�شدد داين �شربايت على احلاجة املتزايدة للتعاون يف جمال
عمليات الأبحاث والتط�ير وامل�شرتيات والذي �شلط ال�ش�ء
على كيف �شتتمكن اآلية م�حدة لل�شراء بني دول جمل�ش التعاون
اخلليجي وال�ليات املتحدة الأمريكية من تط�ير اأحدث
التكن�ل�جيا الدفاعية بطريقة اأكرث فاعلية من ناحية التكلفة.
و�شهدت اجلل�شة ما قبل الأخرية ح�ار ًا اأداره الربوفي�ش�ر كينيث
ويت�شر عميد كلية عل�م الطريان يف جامعة اإمربى ريدل للمالحة
اجل�ية ح�ل الع�امل الب�شرية يف جتنيد وتدريب الق�ات امل�شلحة

احلديثة� ،شارك يف اجلل�شة الل�اء دايفيد اأم ك�لن م�شاعد رئي�ش
هيئة الأركان العامة يف اجلي�ش الربيطاين والل�اء دانا بيارد
نائب القيادة ال��شطى للجي�ش الأمريكي والدكت�ر يحيى املرزوقي
املدير التنفيذي لق�شم تط�ير الكفاءات يف �شركة ت�ازن القاب�شة
واجلرنال اآرت� راتي نائب وزير الدفاع الفنلدين.
وناق�شت اجلل�شة اأ�شاليب التجنيد املتغرية للق�ات احلديثة
اإ�شافة اإىل احلاجة املتزايدة للح�ش�ل على تعليم قبل الإنخراط
يف اجلي�ش ،وقال اجلرنال راتي« :اإننا ن�اجه دائم ًا حتديات
جديدة ولكن التعليم ه� الأهم» ،وقالت الل�اء بيارد اأنه يجب
احل�ش�ل على �شهادة ثان�ية لالإنخراط يف جي�ش ال�ليات
املتحدة الأمريكية ونتيجة لذلك اأ�شبح لدينا ق�ة ع�شكرية اأكرث
مهنية.
واختتمت فعاليات الي�م الأول مبقابلة مبا�شرة مع حميد ال�شمري
املدير التنفيذي ل�حدة مبادلة ل�شناعة الطريان وتكن�ل�جيا
الت�شالت واخلدمات الدفاعية ورئي�ش جمل�ش اإدارة �شركة
الإمارات لل�شناعات الع�شكرية «اأديك» ول�ك فيجنريون الرئي�ش
التنفيذي يف �شركة الإمارات لل�شناعات الع�شكرية التي ناق�شت
ت�جهات قطاع الدفاع الع�شكري العاملي ودول جمل�ش التعاون
اخلليجي وعر�شت �شركة «اأديك» كدرا�شة حالة.

ويف معر�ش حديثه عن احلفاظ على الأعداد املتزايدة من طلبات
الأطراف املعنية قال ال�شمري اأن دولة الإمارات ا�شطرت اإىل
تط�ير من�شة مركزية للعمل من خاللها ،م��شح ًا نحن نراعي
الأطراف املعنية واحلك�مة والق�ات امل�شلحة وال�شركاء وامل�ظفني
وفر�ش النم� وتط�ر ال�شناعة وامل�ؤثرات ال�شيا�شية لدولة الإمارات
يف املنطقة وبالتايل فاإننا نحتاج اإىل الكثري ملراعاة هذه الأطراف
واأخذنا قرار املن�شة ال�احدة.
و�شيقام الي�م الثاين للم�ؤمترات يف  23فرباير  2015يف مركز
اأب�ظبي ال�طني للمعار�ش و�شي�شمل م�ؤمتر الدفاع البحري
وم�ؤمتر الأنظمة غري املاأه�لة•
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وزارة الدفاع ولجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا ينظمان مؤتمر
لالبتكار بعد غد
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اأعلنت جلنة اأب�ظبي لتط�ير التكن�ل�جيا ووزارة الدفاع عن
�شراكتهمـا يف تنظيـم م�ؤمتــر الدفاع لالبتكار والتكن�ل�جيا
« »D I T E Cالذي يقام يف  25فرباير احلايل يف �شركة
اأب�ظبي ال�طنية للمعار�ش.
وي�شم امل�ؤمتر الذي يعقد حتت عن�ان «البتكار والتكن�ل�جيا

يف الدفاع :من الأفكار اإىل التطبيق» ،كبار امل�ش�ؤولني احلك�ميني
والع�شكريني و�شناع ال�شيا�شات واجلهات الرئي�شية املعنية
بال�شناعة من جميع اأنحاء العامل وذلك ملناق�شة كيفية م�شاهمة
قطاعات الدفاع والف�شاء والأمن يف البح�ث والتكن�ل�جيا
املتقدمة.

وتت�ىل جلنة اأب�ظبي لتط�ير التكن�ل�جيا تفعيل ودعم وتط�ير
العل�م والتكن�ل�جيا والبتكار يف اأب�ظبي وتعمل بالتعاون مع
امل�ؤ�ش�شات احلك�مية والتجارية والأكادميية على تط�ير راأ�ش
املال الب�شري ورعاية البتكار بهدف اإر�شاء منظ�مة ابتكار
حي�ية تلهم ومتكن من بناء اإقت�شاد م�شتدام ومتن�ع قائم على
املعرفة مبا يتما�شى مع اإ�شرتاتيجية البتكار ال�طنية 2021
والتي تهدف اإىل و�شع دولة الإمارات العربية املتحدة يف م�شاف
الدول الرائدة يف جمال البتكار.
وقال �شعادة اأحمد �شعيد الكليلي مدير عام جلنة اأب�ظبي
لتط�ير التكن�ل�جيا اإن دعم وزارة الدفاع للم�ؤمتر ياأتي متا�شي ًا
مع ت�جهات قيادتنا الر�شيدة واإميانها باأهمية البتكار ومن
�شمنها البتكارات الناجتة عن الأبحاث املتط�رة يف قطاع
الدفاع وتاأثريها على التقدم القت�شادي والجتماعي للدولة».
واأو�شح الكليلي اأن امل�ؤمتر ي�فر من�شة للم�شاركني لعر�ش
البتكارات والتقنيات احلديثة يف جمال الدفاع ومناق�شتها مع
القائمني على القطاع من جهات حك�مية واأكادميية.
واأ�شاف اأن جلنة اأب�ظبي لتط�ير التكن�ل�جيا اكت�شبت خربة يف
دعم البتكار وحت�يل الأفكار الإبداعية اإىل منتجات ذات قيم
جتارية حيث يق�م برنامج «تكامل» بدور هام يف دعم وتنمية
البتكار والتكن�ل�جيا لإيجاد بيئة اإبتكار حي�ية م�شن�عة
يف الدولة وامل�شاهمة يف حتقيق روؤية الإمارات لعام 2030

واخلا�شة بتاأ�شي�ش اإقت�شاد عاملي قائم على املعرفة.
واأكدت وزارة الدفاع اأن م�ؤمتر الدفاع لالبتكار والتكن�ل�جيا
الأول من ن�عه الذي يركز على البتكار والبح�ث املتقدمة
والتكن�ل�جيا يف جمال الدفاع من منظ�ر دويل ،ويقدم فر�شة
فريدة ملناق�شة امل��ش�عات املتعلقة بتعزيز قطاعات الدفاع
والطريان والأمن باملنطقة.
وت�شم قائمة املدع�ين للم�ؤمتر وكالة م�شروعات البح�ث
املتط�رة الدفاعية ووكالة الدفاع الأوروبية ومعمل عل�م
وتكن�ل�جيا الدفاع اإىل جانب اأعمال الدعم املحددة اخلا�شة
بالبح�ث والبتكار يف جمال الدفاع التابع ل�زارة الدفاع
الفرن�شية وب�ينج فانت�م وورك�ش اإ�شافة اإىل ل�كهيد مارتني
�شك�نك وورك�ش.
وتت�شدر جلنة اأب�ظبي لتط�ير التكن�ل�جيا رعاية املهارات
املحلية ودعم وتط�ير العل�م والتكن�ل�جيا والبتكار يف اأب�ظبي
انطالق ًا من م�شاعي الدولة لتك�ن يف م�شاف الدول الرائدة يف
جمال البتكار.
ويركز برنامج تكامل من جلنة اأب�ظبي لتط�ير التكن�ل�جيا
على دعم البتكار يف خمتلف مراحله بدء ًا من ولدة الأفكار
وحماية امللكية الفكرية مرور ًا بت�شجيلها
كرباءات اإخرتاع لالأفراد
وامل�ؤ�ش�شات الأكادميية
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وال�شركات يف الدولة و�ش� ًل اإىل تطبيقها وتفعيل قيمتها
التجارية.
ويدعم الربنامج العديد من البتكارات القيمة يف جمالت
حي�ية مثل امل�اد املتقدمة وتكن�ل�جيا املعل�مات والت�شالت
وغريها من التخ�ش�شات املفيدة يف قطاع ال�شناعات الدفاعية•
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ً
عددا من الوزراء وكبار المسؤولين
وكيل وزارة الدفاع يلتقي
الزائرين لمعرض آيدكس2015
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ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة
الدفاع مبكتبه يف معر�ش «اآيدك�ش  »2015مبركز اأب�ظبي
الدويل للمعار�ش الي�م ك ًال على حدة فرانك كندال وكيل وزارة
الدفاع لعمليات ال�شتح�اذ والتكن�ل�جيا واخلدمات الل�ج�شتية
الأمريكي ومعايل براتي�شالف جا�شيت�ش وزير الدفاع ال�شربي
ومعايل ن��شيفي�ى ن�ل�تاندو مابي�شا وزيرة الدفاع جلن�ب
اأفريقيا ومعايل فرحات احلر�شاين وزير الدفاع ال�طني
الت�ن�شي ومعايل رانا تن�ير ح�شني وزير ال�شناعة الدفاعية
الباك�شتاين والدكت�ر باتري�ش� ج�زي نائب وزير الدفاع يف
جمه�رية م�زمبيق.
وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�ش عالقات التعاون املتميزة التي
تربط دولة الإمارات العربية املتحدة وتلك الدول خا�شة ذات
ال�شلة بال�ش�ؤون الع�شكرية والدفاعية و�شبل تعزيزها وتنميتها
مبا يخدم امل�شلحة امل�شرتكة.

وتبادل معايل وكيل وزارة الدفاع مع ال�شي�ف وجهات
النظر ح�ل عدد من الق�شايا الراهنة يف املنطقة والتحديات
امل�شرتكة يف جمال الدفاع والأمن القليمي اإ�شافة اإىل بحث
التعاون الع�شكري وال�شناعي والتكن�ل�جي يف جمال الدفاعات
الع�شكرية امل�شرتكة.
واأ�شاد معاليه مب�شت�ى التعاون القائم بني دولة الإمارات
وبلدان ال�شي�ف على �شعيد التن�شيق وتبادل اخلربات على
امل�شت�يات كافة م�ؤكد ًا حر�ش دولة الإمارات على تعزيز اأوجه
التعاون الع�شكري مبا يع�د بالفائدة الن�عية على كفاءة اأداء
ق�اتنا امل�شلحة.
من جانبه اأ�شاد ال�شي�ف خالل اللقاء مب�شت�ى التنظيم
العايل ملعر�ش الدفاع الدويل وما حتظى به دوراته من اهتمام
وح�ش�ر لفت من قبل ال�شركات العاملية امل�شنعة ملعدات
الدفاع•
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الوكيل المساعد للسياسات والشؤون االستراتيجية يلتقي نائب
وزير الدفاع الفنلندي
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ا�شتقبل الل�اء الدكت�ر خليفة حممد ثاين الرميثي ال�كيل امل�شاعد
لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية يف وزارة الدفاع يف معر�ش
«اآيدك�ش  »2015الي�م الفريق اأرت� راتي نائب وزير الدفاع
الفنلندي.

ومت خالل الجتماع الذي ح�شره عدد من �شباط وزارة الدفاع
واأع�شاء ال�فد املرافق لل�شيف ا�شتعرا�ش اأوجه التعاون والتن�شيق
القائم بني دولة الإمارات العربية املتحدة وفنلندا اإىل جانب
مناق�شة عدد من امل�ا�شيع الع�شكرية ذات الهتمام امل�شرتك•

وكيل الدفاع المساعد للسياسات والشؤون االستراتيجية يلتقي
نائب القائد األعلى لقوات التحالف للتحول
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تاريخ الن�شر 23 :فرباير 2015

التقى �شعادة الل�اء الدكت�ر خليفة حممد ثاين الرميثي وكيل
وزارة الدفاع امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية مبكتبه
يف معر�ش "اآيدك�ش" الي�م الفريق اأول مارك� ذولياين نائب القائد
الأعلى لق�ات التحالف للتح�ل الذي يزور البالد حل�ش�ر فعاليات
املعر�ش.

ومت خالل اللقاء  -الذي ح�شره عدد من �شباط وزارة الدفاع
واأع�شاء ال�فد املرافق لل�شيف  -ا�شتعرا�ش اأوجه التعاون
والتن�شيق القائم بني اجلانبني ،اإىل جانب مناق�شة عدد
من امل�ا�شيع الع�شكرية ذات
الهتمام امل�شرتك•

وكيل الدفاع يلتقي وزيري الدفاع في السودان وموريتانيا
بمعرض آيدكس 2015
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تاريخ الن�شر 24 :فرباير 2015

ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة الدفاع
مبكتبه مبعر�ش «اآيدك�ش  »2015مبركز اأب�ظبي الدويل للمعار�ش
الي�م» كال على حده « معايل الفريق مهند�ش عبدالرحيم حممد
ح�شني وزير الدفاع ال�ش�داين ومعايل جال� ممادو باتيا وزير الدفاع
ال�طني امل�ريتاين.

ورحب معايل وكيل وزارة الدفاع بال�زيرين وبحث معهما عالقات
ال�شداقة واأوجه التعاون القائمة بني دولة المارات العربية املتحدة
وبلديهما وج�انب تفعيلها وتط�يرها مبا يخدم امل�شلحة امل�شرتكة،
اإ�شافة اإىل ال�ش�ؤون ذات ال�شلة باملجالت الع�شكرية والدفاعية•

بدء فعاليات مؤتمر الدفاع لالبتكار والتكنولوجيا 2015
تاريخ الن�شر 25 :فرباير 2015

بداأت الي�م اأعمال م�ؤمتر الدفاع لالبتكار والتكن�ل�جي  2015حتت
�شعار «من الفكر اإىل التطبيق» ،وذلك �شمن فعاليات معر�ش وم�ؤمتر
الدفاع الدويل «اآيدك�ش .»2015
ويهدف امل�ؤمتر بالتعاون مع «ت�ازن» �شركة ال�شتثمارات
ال�شرتاتيجية وجلنة اأب�ظبي لتط�ير التكن�ل�جيا اإىل ت�شليط ال�ش�ء
على اأحدث الت�جهات العلمية والتكن�ل�جية والبتكار يف جمال الدفاع
والأمن ال�طني.
وناق�ش م�ش�ؤول�ن حك�مي�ن وع�شكري�ن اإىل جانب جمم�عة من
�شناع القرار واخلرباء وممثلي اجلهات املعنية بهذا القطاع ،اأحدث
الت�جهات التي ت�ؤثر على قطاع الدفاع وانعكا�شاتها على الأمن
ال�طني.
وقدم الدكت�ر جا�شم العلي م�شت�شار ت�ازن خالل امل�ؤمتر عر�ش ًا
ح�ل اجل�انب الهند�شية والبحثية ومبادرات التنمية واآفاقها يف
متكني وا�شتدامة التط�ر يف قطاع الدفاع الإماراتي.
ومب�شاركة وزارة الدفاع ك�شريك اإ�شرتاتيجي وجلنة اأب�ظبي
لتط�ير التكن�ل�جيا كمنظم للحدث يجمع امل�ؤمتر القادة العامليني
ل�شتعرا�ش ق�ش�ش النجاح من خمتلف اأنحاء العامل ح�ل البتكار
والتكن�ل�جيا يف قطاع الدفاع وعر�ش اأحدث التقنيات وتطبيقاتها

ف�ش ًال عن مناق�شة طرق ال�شتفادة من البتكارات الع�شكرية �شمن
القطاع املدين.
ويركز امل�شارك�ن على اأهمية التعاون بني امل�ؤ�ش�شات التعليمية
اجلامعية والرواد يف قطاع الدفاع اإىل جانب �شبل حماية امللكية
الفكرية يف هذا املجال ،كما �شيتناول املتحدث�ن املتطلبات امل�شتقبلية
لقطاع الت�شنيع الأمني والدفاعي لدولة الإمارات.
وقال �شعادة �شيف حممد الهاجري الرئي�ش التنفيذي لـ»ت�ازن
القاب�شة»« :اإن ق�شايا الأمن والدفاع حتتل اأول�ية رئي�شة للدول من
خمتلف اأنحاء العامل حيث ي�شتمر هذا القطاع يف التط�ر ب�ترية
مت�شارعة وذلك بف�شل البتكارات اجلديدة التي ي�شهدها ،واأ�شبح
من ال�شروري للدول اأن تبقى على اطالع دائم باأحدث التط�رات
ل�شمان حمايتها وا�شتدامتها وهذا ما دفعنا لدعم هذا احلدث كراع
رئي�شي».
وي�شهد امل�ؤمتر م�شاركة جمم�عة من املتحدثني من دولة الإمارات
والذين ميثل�ن عدد ًا من اجلهات مثل وزارة الدفاع وجلنة اأب�ظبي
لتط�ير التكن�ل�جيا «ت�ازن القاب�شة» و�شركة مبادلة للتنمية ووكالة
الإمارات للف�شاء وجامعة خليفة ومعهد م�شدر للعل�م والتكن�ل�جيا
و�شركة برتول اأب�ظبي ال�طنية «اأدن�ك» وجامعة
الإمارات•
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إبريل

وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل نائب وزير اخلارجية الأمريكي
وكيل وزارة الدفاع ووزير الدفاع ال�ش�مايل يبحثان العالقات الثنائية

41

وكيل وزارة الدفاع يستقبل نائب وزير الخارجية األمريكي
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تاريخ الن�شر 8 :ابريل 2015

ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة
الدفاع مبكتبه يف اأب�ظبي الي�م ال�شيد اأنت�ين بلينكن نائب وزير
اخلارجية الأمريكي وال�شيدة األي�شا �شل�تكن م�شاعدة وزير الدفاع
الأمريكي وال�فد املرافق لهما.

مت خالل اللقاء  -الذي ح�شره عدد من كبار �شباط ال�زارة
والقيادة العامة للق�ات امل�شلحة  -تبادل الأحاديث ووجهات
النظر يف عدد من الأم�ر ذات الهتمام امل�شرتك•

وكيل وزارة الدفاع ووزير الدفاع الصومالي يبحثان العالقات الثنائية

43

تاريخ الن�شر 15 :اأبريل 2015

ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة
الدفاع مبكتبه يف اأب�ظبي الي�م وزير الدفاع ال�ش�مايل الل�اء
عبد القادر �شيخ علي ديني وال�فد املرافق.
مت خالل اللقاء ا�شتعرا�ش عدد من امل��ش�عات املتعلقة
بتط�ير وتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ومناق�شة عدد

من امل��ش�عات ذات الهتمام امل�شرتك.
ح�شر اللقاء �شعادة حم�ش �شعيد �شامل الهاملي مدير اإدارة
التعاون الأمني الدويل يف وزارة اخلارجية وعدد من كبار
�شباط وزارة الدفاع•

مايـو
45

ال�كيل امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون الإ�شرتاتيجية يلتقي وفد الكاب�شت�ن يف جامعة
الدفاع ال�طني الأمريكي
وكيل وزارة الدفاع ي�شيد مبا و�شلت اإليه ق�اتنا امل�شلحة من تط�ر وازدهار
ال�كيل امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية يف وزارة الدفاع يلتقي نائب مدير مكتب
ال�شيا�شة الدولية للدفاع الك�ري

الوكيل المساعد للسياسات والشؤون اإلستراتيجية يلتقي وفد
الكابستون في جامعة الدفاع الوطني األمريكي
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تاريخ الن�شر 5 :مايو 2015

التقى الل�اء الدكت�ر خليفة حممد الرميثي ال�كيل امل�شاعد
لل�شيا�شات وال�ش�ؤون الإ�شرتاتيجية يف وزارة الدفاع �شباح الي�م
الفريق اأول متقاعد ج�زيف اآ�شي ووفد برنامج الكاب�شت�ن يف جامعة
الدفاع ال�طني الأمريكي الذي يزور البالد حالي ًا.

وجرى خالل اللقاء  -الذي عقد يف نادي �شباط الق�ات امل�شلحة
 مناق�شة الأو�شاع يف املنطقة و�شبل تط�ير التعاون بني البلدين.ح�شر اللقاء عدد من كبار �شباط وزارة الدفاع والقيادة العامة
للق�ات امل�شلحة•

وكيل وزارة الدفاع يشيد بما وصلت إليه قواتنا المسلحة
من تطور وازدهار

تاريخ الن�شر 5 :مايو 2015
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وجه معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة الدفاع
كلمة مبنا�شبة الذكرى التا�شعة والثالثني لت�حيد الق�ات
امل�شلحة فيما يلي ن�شها..
« حتتفل دولة الإمارات قيادة وحك�مة و�شعب ًا يف ال�شاد�ش
من ماي� يف كل عام بذكرى ت�حيد ق�اتنا امل�شلحة وبامل�شرية
التاريخية العظيمة بكل ما حتمله من م�شاعر وطنية وتاريخ
را�شخ يف الذاكرة وجت�شيد ًا لالإرادة الق�ية مل�ؤ�ش�شي دولة
الحتاد الذين حقق�ا احللم فاأ�شبح واقع ًا باإ�شرار وحتد
وعزمية لي�ش لها مثيل حيث اأ�شدر املجل�ش الأعلى لالحتاد
قرار ت�حيد الق�ات امل�شلحة يف عام  1976تاأكيد ًا على اأهميته
يف دعم دولة الحتاد وتاأكيد ًا على �شرورة وحدة ال�شف
وامل�قف واأهمية بث الأمن وال�شتقرار يف رب�ع ال�طن وبعد اأن
كانت الق�ات امل�شلحة ق�ى متفرقة تعمل كل واحدة منها ب�شكل
م�شتقل اأ�شبحت بعد قرار الت�حيد حتت ل�اء واحد وعلم
واحد وم�شري واحد ت�طد اأركان الحتاد وحتمي مكت�شباته
واإجنازاته ،و�شاهم ذلك القرار الهام وبقيادة م�ؤ�ش�شها وباين
نه�شتها املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان «رحمه اهلل»
الذي تطلع للم�شتقبل بعني احلكمة والفرا�شة لرت�شيخ ودعم

فكرة روح الحتاد حيث اأيقن وامل�ؤ�ش�شني �شرورة ال�حدة يف
م�اجهة حتديات احلا�شر وامل�شتقبل و�شرورة تكاتف الأيادي
وت�حيد العزمية والإرادة والإ�شرار على حتقيق ما ه� اأف�شل
ل�شالح ال�طن وامل�اطن وقد حمل الل�اء بفخر و�شم�خ �شاحب
ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة القائد
الأعلى للق�ات امل�شلحة «حفظه اهلل» الذي اأكمل م�شرية البناء
والتط�ير و�شخر كافة الظروف من اأجل احلفاظ على نهج
الدولة ومكت�شباتها والدفع مب�شرية ق�اتنا امل�شلحة نح� الأمام
والتط�ر والزدهار.
لقد قطعت ق�اتنا امل�شلحة يف م�شريتها احلافلة اأ�ش�اط ًا
تاأ�شي�شية عديدة ات�شمت بالكثري من العمل والجتهاد وال�شرب
وكانت بدايتها يف اإر�شاء الأ�ش�ش الحتادية التي و�شعها قادتنا
و�شعيهم لتثبيت اأركان الحتاد وتر�شيخ ق�اعده وت�حيد الق�ات
امل�شلحة يف ب�تقة واحدة لت�شكل ال�شياج الق�ي الذي يحمي
الدولة وكان لبد يف �شبيل حتقيق ذلك الهدف ال�شامي من
ال�شعي لتاأهيل الك�ادر الب�شرية وت�فري كافة ال�شبل من اأجل
تدريبهم واإعداد وتاأهيل اأذرع ق�ية ال�شاعد �شكيمة العزمية
تقدم اأرواحها فداء لرتاب ال�طن كما تزيدنا الفرحة فخر ًا

معالي محمد أحمد البواردي الفالسي

واعتزاز ًا مبا و�شلت له ق�اتنا امل�شلحة من تط�ر وحداثة ومكانة
بني دول العامل حيث ل نن�شى دورها الهام يف عمليات حفظ
ال�شالم واإعادة الأمل لكثري من الدول املحتاجة واملنك�بة مما
يعك�ش حتملها للم�ش�ؤولية العظيمة وقدرتها على القيام مبهامها
بكفاءة ومتيز واقتدار وياأتي قرار اخلدمة ال�طنية الذي �شاهم
يف تعزيز قيم ال�لء وتر�شيخ روح النتماء وال�شتعداد للت�شحية
بكل غال ونفي�ش من اأجل هذا ال�طن احلبيب داعم ًا ودافع ًا
لق�اتنا امل�شلحة للعطاء وللمزيد من الثبات والق�ة.
لقد كان قرار اخلدمة ال�طنية �شرف ًا كبري ًا لنا جميع ًا وخط�ة
هامة نح� م�اجهة حتديات امل�شتقبل ور�شيد ًا غالي ًا ي�شاف
للمنظ�مة الدفاعية كق�ة احتياطية وهي خري دليل على اأهمية
تعبئة ال�شباب وتاأهيلهم ع�شكري ًا لي�شكل�ا اأجيا ًل ق�ية قادرة على
جمابهة امل�شتقبل بكل ما يحمله من خماطر وحتديات وليك�ن�ا
الق�ة الدفاعية الحتياطية التي تعتمد عليها الدولة ،ويع�ل
عليها نظامنا الدفاعي اإذا ما ا�شتدعى الأمر خ�ش��ش ًا يف ظل
اأو�شاع العامل العربي الراهنة التي تت�شف بعدم ال�شتقرار
والزعزعة الأمنية.
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اإن الدعم الالحمدود الذي ي�ليه قائد امل�شرية
�شاحب ال�شم� ال�الد ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش
الدولة القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة «حفظه اهلل» ومتابعته
احلثيثة ملنظ�متنا الدفاعية وم�ؤ�ش�شتنا الع�شكرية وت�فري
كافة الحتياجات وامل�ارد الالزمة من معدات واآلت واأنظمة
وتدريبات جتعل من امل�ش�ؤولية اأكرب ومن الطم�ح اأعلى واأعظم.
والي�م ونحن نحتفل بالذكرى التا�شعة والثالثني لت�حيد
ق�اتنا امل�شلحة ن�شيد مبا و�شلت اإليه من تط�ر وازدهار ونفخر
بالب�شمة امل�شرفة التي طبعتها يف �شجل التاريخ والتي تعك�ش
املقدرة الكبرية يف م�اجهة كافة الظروف الدولية والعاملية
كما اإننا نفخر مبا و�شلت له من اإجنازات على مدى اأع�ام
من املثابرة وال�شعي احلثيث للنجاح وحتدي ال�شعاب فقد
حر�شت قيادتنا الر�شيدة من خالل دعمها للمنظ�مة الدفاعية
ومتابعتها امل�شتمرة على اأهمية تنفيذ روؤيتها واإ�شرتاتيجيتها
الدفاعية وحتقيق اأهدافها ال�طنية وزيادة قدرتها الدفاعية
مما كان له الأثر يف تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنارة لالأمن
وال�شتقرار يف املنطقة ودعم ر�شالتها واأهدافها الدفاعية.
وبهذه املنا�شبة الغالية علينا جميع ًا نرفع اأ�شمى اآيات التهاين

والتربيكات ملقام �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل
نهيان رئي�ش الدولة القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة «حفظه
اهلل» واإىل �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي «رعاه
اهلل» واإىل �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان
ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة واإىل
اإخ�انهم اأ�شحاب ال�شم� اأع�شاء املجل�ش الأعلى لالحتاد
حكام الإمارات �شائلني اهلل اأن يعيد علينا هذه الذكرى باليمن
واخلري والربكات واأن يدمي على ق�اتنا امل�شلحة الرفعة والعزة
واملنعة وال�ش�ؤدد•

الوكيل المساعد للسياسات والشؤون االستراتيجية في وزارة
الدفاع يلتقي نائب مدير مكتب السياسة الدولية للدفاع الكوري
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تاريخ الن�شر 18 :مايو 2015

التقى الل�اء الدكت�ر خليفة حممد ثاين الرميثي ال�كيل امل�شاعد
لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية يف مكتبه يف وزارة الدفاع يف
اأب�ظبي الي�م العميد بارك ت�ش�ل كي�ن نائب مدير عام مكتب
ال�شيا�شة الدولية يف وزارة الدفاع ال�طني الك�ري الذي يزور البالد.

مت خالل اللقاء ا�شتعرا�ش عدد من امل��ش�عات املتعلقة بتط�ير
العالقات الثنائية بني البلدين بجانب مناق�شة عدد من امل��ش�عات
ذات الهتمام امل�شرتك.
ح�شر اللقاء عدد من كبار �شباط ال�زارة•

يونيو

الدفاع والرتبية ت�قعان مذكرة تفاهم لتقدمي الدعم يف م�شروع اخلدمة ال�طنية والحتياطية
امل�شاركة الإماراتية يف معر�ش ل�ب�رجيه للطريان يف فرن�شا حتظى باإعجاب كثري من املهنيني
وال�شناع والزوار
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الدفاع والتربية توقعان مذكرة تفاهم لتقديم الدعم في مشروع
الخدمة الوطنية واالحتياطية
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وقع الل�اء الدكت�ر خليفة حممد ثاين الرميثي ال�كيل امل�شاعد
لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية خالل ا�شتقباله يف مقر مبنى
وزارة الدفاع �شعادة مروان اأحمد ال�ش�الح وكيل وزارة الرتبية
والتعليم  -مذكرة تفاهم ب�شاأن تقدمي الدعم يف م�شروع اخلدمة

ال�طنية والحتياطية.
ح�شر ت�قيع التفاقية وفد من وزارة الرتبية والتعليم وكبار
�شباط وزارة الدفاع•

المشاركة اإلماراتية في معرض لوبورجيه للطيران في فرنسا تحظى
بإعجاب كثير من المهنيين والصناع والزوار
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حظيت م�شاركة الإمارات يف معر�ش ل�ب�رجيه للطريان يف دورته
الـ 51التي اختتمت اأم�ش يف �شاحية ل�ب�رجيه الباري�شية باإعجاب
كثري من املهنيني وال�شناع وزوار املعر�ش خا�شة واأن دولة الإمارات
العربية املتحدة متثلت هذا العام مب�شاحة كبرية فيه.
وحظي جناح هيئة دبي للطريان باهتمام كثري من املهنيني يف
جمال �شناعة الطريان حيث جاوؤوا بكثافة اإليه من اأجل حجز م�شاحة

لهم يف معر�ش دبي للطريان الذي يقام يف ن�فمرب القادم بعد اأن
�شبح حدث ًا عاملي ًا مهما تتجه اإليه اأنظار اخلرباء واملتخ�ش�شني
واملت�ش�قني على م�شت�ى العامل.
وقال ب�ل جريفث الرئي�ش التنفيذي لهيئة مطارات
دبي يف حديث خا�ش ل�كالة اأنباء
الإمارات
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اإن جناح الهيئة يف معر�ش ل�ب�رجيه حت�ل
اإىل قبلة جلل امل�شاركني فيه الذين بدوؤوا من الآن
حجز م�شاحات لهم يف معر�ش دبي للطريان املقبل بهدف عر�ش
منت�جاتهم وت�ش�يقها م�ؤكد ًا اأن دبي حت�شر العديد من الفاجاآت
لزوار معر�شها.
واأ�شاف "نبذل جه�د كبرية من اأجل اإجناح الدورة املقبلة
ملعر�ش دبي للطريان خا�شة يف ظل تزايد عدد الطلبات من
العار�شني العامليني ب�شكل ملفت للنظر ،نحن م�شرون على بذل
اأق�شى اجله�د لإظهار احلدث بال�ش�رة امل�شرفة التي متيز بها
خالل الأع�ام ال�شابقة خا�شة واأن دولة الإمارات العربية املتحدة
باتت الي�م لعب ًا اأ�شا�شي ًا يف �شناعة الطريان يف العامل وجميع
امل�ؤ�ش�شات والدوائر احلك�مية التي لها عالقة باملعر�ش تتفاعل
باإيجابية كاملة من اأجل اإجناح احلدث العاملي".
وقال " نعمل من الآن على اتخاذ جميع الإجراءات من اأجل اإجناح
معر�ش دبي للطريان لي�ش فقط ما يتعلق بدورته املقبلة بل اأي�ش ًا
لدورة عام  2017لذلك حر�شنا على اأن تك�ن م�شاركتنا يف
معر�ش ل�ب�رجيه يف دورته الـ 51كبرية ويف احلجم الذي تتمتع
به دبي ودولة الإمارات العربية املتحدة على م�شت�ى العامل.
من جانبه قال الل�اء ركن طيار عبداهلل الها�شمي رئي�ش اللجنـة
الع�شكريـة ملعر�ش دبـي للطيـران يف حديــث خا�ش لـ "وام " اإنه

قام على راأ�ش وفد ع�شكري ميثل وزارة الدفاع وباعتباره رئي�ش
اللجنة الع�شكرية ملعر�ش دبي للطريان بج�لة يف معر�ش ل�ب�رجيه
�شملت كثري من الأجنحة لكثري من املجم�عات وال�شركات العاملية
العاملة يف جمال �شناعة الطريان بهدف الرتويج ملعر�ش دبي
للطريان الذي يقام يف ن�فمرب القادم.
اأما بخ�ش��ش نتائج ج�لة ال�فد الإماراتي يف املعر�ش الفرن�شي
قال اأن معر�ش دبي للطريان بات الي�م اأحد اأكرب واأهم معار�ش
الطريان التي تقام يف العامل حيث بات ال�شناع واملهني�ن ي�شارع�ن
باكر ًا حلجز م�شاحة لهم فيه.
واأ�شاف "كما �شبق وذكر �شيدي �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد
بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء
حاكم دبي "رعاه اهلل" اأن معر�ش دبي ه� من�شة لتط�ير التجارة
وال�شياحة يف دولة الإمارات وكذلك فر�شة لل�ق�ف على كل ما ه�
جديد يف جمال ال�شناعات الع�شكرية مبا ي�شاهم يف دعم وحفظ
اأمن وا�شتقرار الدولة واحلفاظ على كل املكت�شبات التي قامت
عليها و�شمان اأمن واأمان لي�ش فقط م�اطنينا بل كل من يقيم
على اأر�شنا الطيبة لذلك فاإن املعر�ش بالن�شبة لنا لي�ش من�شة
للت�شلح بالعتاد بل من�شة للت�شلح بالعلم واملعرفة وبناء الإن�شان
وتق�ية القدرات".
وبخ�ش��ش عر�ش اأجنحة اإماراتية لطائرات من دون طيار

م�شن�عة بالكامل يف الدولة ،قال الل�اء ركن طيار عبد اهلل
الها�شمي اإن ال�شناعة الع�شكرية املحلية باتت الي�م حتظى
باهتمام كثري من الدول على م�شت�ى العامل وتت�شابق �شركات
كثرية من اأجل �شرائها اأو ت�ش�يقها.
واأ�شاف "يف امللتقى احلك�مة الأخري ي�شتح�شرين ما قاله
�شيدي �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد
اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة من اأننا يف دولة
الإمارات وبعد خم�شني عام ًا رمبا ن�شدر اآخر برميل نفط لذلك
الدولة متجهة من الآن يف اإيجاد البدائل وال�شناعات احلربية
هي اإحدى هذه البدائل املت�فرة اإن �شاء اهلل يف امل�شتقبل ،وعندي
يقني اأننا �شنق�ل كلمتنا يف هذا املجال م�شتقب ًال وحق م�شروع
لكل دولة اأن تط�ر نف�شها وحت�شن قدراتها و�شناعاتها".
وت�جهت اأعني زوار معر�ش ل�ب�رجيه للطريان ب�شكل خا�ش
نح� جناح جمم�عة اأدك�م الإماراتية التي عر�شت طائرة
"يبه�ن..احتاد اأربع�ن" وهي اأول طائرة من دون طيار اإماراتية
ال�شنع والت�شميم بالكامل و�شميت بـ" احتاد اأربع�ن" لتزامن
�شنعها مع احتفال دولة الإمارات العربية املتحدة منذ ثالثة
اأع�ام مبرور اأربعني عام ًا على قيام الحتاد.
وتتميز الطائرة التي ت�شنعها املجم�عة الإماراتية التي ي�جد
مقرها يف اأب�ظبي بك�نها ت�شتطيع التحليق لأكرث من � 100شاعة

وحمل � 10ش�اريخ ج� اأر�ش ي�شل مداها اإىل  60كيل�مرت ًا حيث
يتم تزويدها ب�ش�اريخ "منرود  "1التي يتم اإنتاجها من قبل
ذات املجم�عة.
كما تتميز طائرة "يبه�ن..احتاد اأربع�ن" الإماراتية بقدرتها
على حتمل ظروف املناخ ال�شعبة اإ�شافة اإىل اكت�شاف اأهدافها
يف الف�شاء وتدمريها با�شتخدام تقنية التتبع ال�ش�ري التي
ت�شتخدم للمرة الأوىل يف العامل وهناك  16ن�ع ًا من الطائرة
اأنتجتها ال�شركة على مدار ال�شن�ات املا�شية.
ويف حديث خ�ش به وكالة اأنباء الإمارات قال علي الظاهري
امل�شمم العام ورئي�ش جمل�ش اإدارة جمم�عة اأدك�م الإماراتية
"اإن احلك�مة والقيادة الر�شيدة للدولة يقدمان دعم ًا مطلق ًا
ل�شناعة الطريان اخلا�شة و�شبه اخلا�شة..م�ؤكدا اأن ال�شناعة
الإماراتية حجزت لها مكان يف ال�شاحة العاملية من خالل
العديد من املنت�جات الع�شكرية واأن جمم�عة اأدك�م تعترب الي�م
ب�شهادة اخلرباء واملخت�شني من املناف�شني لل�ليات املتحدة
وغريها يف جمال �شناعة طائرات من دون طيار على م�شت�ى
العامل واأ�شبحنا ن�شنف من قبل م�ؤ�ش�شات الت�شنيف من بني
الالعبني الثالثة الكبار يف هذا املجال و�شناعات باقي الدول
تظل ب�شيطة تقريب ًا".
وعن مقايي�ش ت�شنيف �شناعة
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الطائرات من دون طيار الإماراتية �شمن الالعبني
الثالثة الكبار يف العامل قال الظاهري« :اأن هذا يتم
عرب قيا�ش الأوزان ونحن عندنا كثري من الطائرات بينها طائرة
كل�بل يبه�ن تزن  12طن ًا وعندنا منها ن�ع اآخر يزن  5اأطنان
وهناك طنني ون�شف وكذلك نت�فر على طائرات من وزن طن
ون�شف وهي تعترب من الطائرات الكبرية جد ًا يف العامل وكل�بل
يبه�ن تعترب اأكرب طائرة من دون طيار يف العامل م�شه�د لها بالكفاءة
وكتب عنها ال�شيء الكثري على امل�شت�ى الدويل".
واأ�شاف "بدعم قيادتنا الر�شيدة وجه�دنا حققنا جناحات
كبرية وو�شلنا م�شت�يات متقدمة على م�شت�ى العامل وتلقينا طلبيات
�شراء من كثري من الدول والي�م احلمد هلل نفتح م�شانع يف دول
خمتلفة".
وعرب علي الظاهري امل�شمم العام ورئي�ش جمل�ش اإدارة جمم�عة
اأدك�م الإماراتية عن ر�شا جمم�عته على ما حققه جناحها يف
معر�ش ل�ب�رجيه للطريان م�ؤكد ًا اأن ذلك �شيفتح اأمامها اآفاق ًا
جديدة يف تط�ير ما تنتج من طائرات من دون طيار وت��شيع قاعدة
ت�ش�يقها على م�شت�ى العامل ،م�ؤكد ًا اأن اأدك�م لالأنظمة مت�اجدة
الي�م بق�ة يف ال�شاحة العاملية ومناف�ش �شديد ل�شركات �شناعة

الطائرات من دون طيار خا�شة من لعبيها الكبار.
وقال "وج�دنا يف فرن�شا مل يبداأ مع هذه الدورة ملعر�ش ل�ب�رجيه
بل نحن مت�اجدون يف فرن�شا منذ ع�شرين عام ًا تقريب ًا واحلمد هلل
نحن منثل دولة الإمارات العربية املتحدة يف �شناعة الطائرات
من دون طيار اأح�شن متثيل واملعجبني مبا ننتجه كثريون يف العامل
لذلك نحمد اهلل عز وجل من اأننا و�شلنا درجات متقدمة يف هذه
ال�شناعة على م�شت�ى العامل"•

أغسطس

حممد بن را�شد يزور مقر القيادة العامة للق�ات امل�شلحة يف مع�شكر املقطع باأب�ظبي
وفد من كبار �شباط وزارة الدفاع يقدم التعازي لأ�شر �شهداء ال�اجب وال�طن
انطالق اأعمال م�ؤمتر دبي الدويل لقادة �شالح اجل�  7ن�فمرب املقبل
وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل �شكرتري اجلي�ش الأمريكي
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محمد بن راشد يزور مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في
معسكر المقطع بأبوظبي

تاريخ الن�شر 4 :اأغ�شط�ش 2015

قام �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكت�م نائب
رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي «رعاه اهلل»
الي�م بزيارة اإىل مقر القيادة العامة للق�ات امل�شلحة يف
مع�شكر املقطع باأب�ظبي.
وكان يف ا�شتقبال �شم�ه لدى و�ش�له مقر املع�شكر معايل
حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة الدفاع و�شعادة

الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�ش اأركان الق�ات
امل�شلحة وكبار القادة وال�شباط يف وزارة الدفاع والق�ات
امل�شلحة.
وا�شتمع �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكت�م
اإىل ايجاز قدمه �شعادة الفريق الركن حمد حممد ثاين
الرميثي عن تط�رات �شري العمل يف القيادة العامة للق�ات
امل�شلحة مبا يتما�شى مع الإجنازات واملكت�شبات ال�طنية التي
تتحقق على اأر�ش الدولة ومبا ي�اكب التحديات واملتغريات
وامل�شتجدات املختلفة.
رافق �شم�ه خالل الزيارة معايل الفريق م�شبح بن را�شد
الفتان مدير مكتب �شاحب ال�شم� نائب رئي�ش الدولة رئي�ش
جمل�ش ال�زراء حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير
عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة بدبي•

65

وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع يقدم التعازي ألسر شهداء الواجب والوطن
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قدم وفد من كبار �شباط وزارة الدفاع واجب العزاء اإىل اأ�شر �شهداء
ال�طن «ال�شهيد العريف اأول جمعة ج�هر جمعة احلمادي وال�شهيد
العريف اأول خالد حممد عبداهلل ال�شحي وال�شهيد العريف اأول
فاهم �شعيد اأحمد احلب�شي» الذين قدم�ا اأرواحهم فداء لل�اجب
ال�طني �شمن الق�ات امل�شاركة يف عملية اإعادة الأمل للتحالف
العربي لل�ق�ف اإىل جانب اأهل اليمن واحلك�مة ال�شرعية.

واأعرب ال�فد من كبار ال�شباط عن بالغ حزنهم و�شادق تعازيهم
لأ�شر ال�شهداء �شائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد �شهداء ال�طن
ب�ا�شع رحمته واأن ي�شكنهم ف�شيح جناته واأن يلهم اأهلهم وذويهم
ال�شرب وال�شل�ان•

انطالق أعمال مؤتمر دبي الدولي لقادة سالح الجو  7نوفمبر المقبل
تاريخ الن�شر 19 :اأغ�شط�ش 2015
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اأكد �شعادة الل�اء الركن طيار عبداهلل ال�شيد الها�شمي املدير
التنفيذي للجنة الع�شكرية ملعر�ش دبي للطريان  2015اأهمية
م�ؤمتر دبي الدويل لقادة �شالح اجل� الذي يقام ي�م ال�شابع من
ن�فمرب املقبل على امل�شت�ى ال�شرتاتيجي للدولة وما تفر�شه
املتغريات يف املنطقة من حتديات جديدة برزت بعد ظه�ر املنظمات
الإرهابية بها.
جاء ذلك خالل م�ؤمتر �شحفي عقد الي�م حتت رعاية وزارة الدفاع
بنادي �شباط الق�ات امل�شلحة باأب�ظبي لالإعالن عن ال�شتعداد
لعقد م�ؤمتر دبي الدويل لقادة �شالح اجل� على هام�ش معر�ش
دبي للطريان  2015وبدعم من ال�زارة واإ�شراف الق�ات اجل�ية
والدفاع اجل�ي وتنظيم م�ؤ�ش�شة ال�شرق الأدنى واخلليج للتحاليل
الع�شكرية «انيجما» .
واأ�شار �شعادة الل�اء الركن طيار عبداهلل ال�شيد الها�شمي اإىل
اأهمية الق�ات اجل�ية يف ظل املتغريات التي ت�شهدها املنطقة
ودورها الفعال يف م�اجهة هذه التحديات من�ه ًا اإىل اأن امل�ؤمتر
�شي�شهد طرح عدد من امل��ش�عات ذات القيمة اليجابية والدرو�ش

امل�شتفادة لإبراز الق�ة اجل�ية يف امل�شتقبل.
و�شدد على �شرورة ت�شافر اجله�د من قبل جميع اجلهات امل�شاركة
والداعمة للظه�ر بامل�شت�ى الذي يليق مبعر�ش دبي للطريان
 2015وا�شف ًا امل�ؤمتر باأنه يعد اأكرب جتمع لقادة الق�ات اجل�ية
حتت �شقف واحد•

وكيل وزارة الدفاع يستقبل سكرتير الجيش األمريكي
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تاريخ الن�شر 24 :اأغ�شط�ش 2015

ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة
الدفاع يف مكتبه الي�م ال�شيد جان م .مكهي� �شكرتري جي�ش
ال�ليات املتحدة الأمريكية وال�فد املرافق الذي يق�م بزيارة
ر�شمية للدولة.

وجرى خالل املقابلة مناق�شة جمالت التعاون ذات الهتمام
امل�شرتك•

سبتمبر
71

وفد من وزارة الدفاع يقدم واجب العزاء لأ�شرة جمند اخلدمة ال�طنية علي احل��شني
وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل وفد ًا من الك�نغر�ش الأمريكي
وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل نائب وزير الدفاع لل�شيا�شات يف ك�ريا اجلن�بية
وفد من كبار �شباط وزارة الدفاع يزور م�شابي وجرحى ق�اتنا امل�شلحة

وفد من وزارة الدفاع يقدم واجب العزاء ألسرة مجند الخدمة الوطنية
علي الحوسني
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تاريخ الن�شر� 1 :شبتمرب 2015

قدم وفد من وزارة الدفاع الي�م واجب العزاء لأ�شرة جمند اخلدمة
ال�طنية علي خليل عبداهلل احل��شني امللتحق بالدفعة الرابعة
والذي وافته املنية اأثر تعر�شه ل�شكتة قلبية مفاجئة.
وتقدم ال�فد بخال�ش التعازي و�شادق امل�ا�شاة لأ�شرة الفقيد

�شائ ًال امل�ىل العلي القدير اأن يتغمده ب�ا�شع رحمته واأن ي�شكنه
ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شل�ان•

ً
وفدا من الكونغرس األمريكي
وكيل وزارة الدفاع يستقبل
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تاريخ الن�شر� 2 :شبتمرب 2015

ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي وكيل وزارة الدفاع مبكتبه
يف اأب�ظبي الي�م وفد ًا من الك�نغر�ش الأمريكي.
ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�ش عدد من امل��ش�عات املتعلقة
بتط�ير وتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ومناق�شة

امل��ش�عات ذات الهتمام امل�شرتك ،ح�شر اللقاء عدد من
كبار �شباط وزارة الدفاع والقيادة العامة للق�ات امل�شلحة•

وكيل وزارة الدفاع يستقبل نائب وزير الدفاع للسياسات في كوريا الجنوبية
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تاريخ الن�شر� 16 :شبتمرب 2015

ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة الدفاع
مبكتبه يف اأب�ظبي الي�م الفريق اأول ي�جي �ش�جن نائب وزير الدفاع
لل�شيا�شات يف جمه�رية ك�ريا اجلن�بية وال�فد املرافق له.
ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�ش عدد من امل��ش�عات املتعلقة

بتط�ير وتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ومناق�شة عدد من
امل��ش�عات ذات الهتمام امل�شرتك كما ح�شر اللقاء عدد من كبار
�شباط وزارة الدفاع•

وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع يزور مصابي وجرحى قواتنا المسلحة
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تاريخ الن�شر� 21 :شبتمرب 2015

زار وفد من كبار �شباط وزارة الدفاع امل�شابني واجلرحى من
ق�اتنا امل�شلحة يف م�شت�شفى زايد الع�شكري وم�شت�شفى خليفة
وم�شت�شفى املفرق امل�شاركني �شمن ق�ات التحالف العربي يف
عملية «اإعادة الأمل» ودعم ال�شرعية يف اليمن.

وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار الطمئنان على احلالة ال�شحية
للم�شابني واجلرحى من ق�اتنا امل�شلحة الب�ا�شل وعلى اأح�الهم
و�شري العالج من الفريق الطبي املعالج•

أكتوبر

رئي�ش الأركان وكبار �شباط وزارة الدفاع يقدم�ن واجب العزاء لذوي ال�شهيد ال�شام�شي
وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل ال�شفري ال�شنغاف�ري لدى الدولة

77

رئيس األركان وكبار ضباط وزارة الدفاع يقدمون واجب العزاء لذوي
الشهيد الشامسي
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تاريخ الن�شر 19 :اأكت�بر 2015

قدم �شعادة الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�ش اأركان
الق�ات امل�شلحة وعدد من كبار �شباط الق�ات امل�شلحة الي�م واجب
العزاء لأ�شرة وذوي ال�شهيد هادف حميد ال�شام�شي يف مدينة
العني الذي ا�شت�شهد اأثناء م�شاركته مع ق�ات التحالف العربي
الذي تق�ده اململكة العربية ال�شع�دية ال�شقيقة لل�ق�ف اىل جانب

احلك�مة ال�شرعية يف اليمن �شمن عملية «اإعادة الأمل».
كما قدم كبار �شباط وزارة الدفاع العزاء لأ�شرة وذوي ال�شهيد
�شائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمده ب�ا�شع رحمته واأن ينزله منازل
ال�شديقني وال�شهداء والأبرار واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم
ذويه ال�شرب وال�شل�ان•

وكيل وزارة الدفاع يستقبل السفير السنغافوري لدى الدولة
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تاريخ الن�شر 28 :اأكت�بر 2015

ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة الدفاع
يف مكتبه مببنى وزارة الدفاع الي�م �شعادة اأوميج �شينغ بهاتيا �شفري
جمه�رية �شنغاف�رة لدى الدولة وال�فد املرافق له.
مت خالل اللقاء بحث عدد من امل��ش�عات ح�ل تعزيز العالقات

الثنائية بني البلدين يف جمال الدفاع ومناق�شة امل��ش�عات ذات
الهتمام امل�شرتك اإ�شافة اإىل اآخر التط�رات على ال�شاحة الدولية•
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نوفمبر

وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل نائب م�شاعد وزير الدفاع الأمريكي
الها�شمي« :دبي للطريان» ي�شع الدولة يف م�شاف الدول املتقدمة يف جمال �شناعة املعار�ش
حممد بن زايد مينح رئي�ش ق�ات الدفاع املاليزية و�شام الإمارات الع�شكري من الطبقة الأوىل
وكيل وزارة الدفاع يلتقي عدد ًا من كبار �شي�ف معر�ش دبي للطريان

نوفمبر
وكيل وزارة الدفاع يزور معر�ش دبي للطريان 2015

وكيل وزارة الدفاع ي�شهد احتفال املتحف الع�شكري ال�طني بالي�بيل الربونزي
ي�م ال�شهيد ..كلمة وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية
وزارة الدفاع ت�شارك يف امللتقى ال�شاد�ش لطلبة الإمارات يف وا�شنطن
وفد كبار �شباط وزارة الدفاع يقدم التعازي لأ�شرة �شهيد ال�طن الكتبي
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وكيل وزارة الدفاع يستقبل نائب مساعد وزير الدفاع األمريكي
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تاريخ الن�شر 2 :ن�فمرب 2015

ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة الدفاع
يف مكتبه يف مبنى وزارة الدفاع الي�م ال�شيد اأندرو اك�ش�م نائب
م�شاعد وزير الدفاع الأمريكي ل�شيا�شة ال�شرق الأو�شط وال�فد
املرافق.
جرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث اخلا�شة بالأو�شاع الراهنة

اإىل جانب عالقات التعاون القائمة بني دولة الإمارات العربية
املتحدة وال�ليات املتحدة الأمريكية وج�انب تفعيلها وتط�يرها
مبا يخدم امل�شلحة امل�شرتكة للبلدين اإ�شافة اإىل بحث امل��ش�عات
ذات ال�شلة بال�ش�ؤون الدفاعية والع�شكرية وعدد من امل��ش�عات
ذات الهتمام امل�شرتك•

الهاشمي« :دبي للطيران» يضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة في
مجال صناعة المعارض
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تاريخ الن�شر 5 :ن�فمرب 2015

اأكد �شعادة الل�اء الركن طيار عبداهلل الها�شمى املدير التنفيذي
للجنة الع�شكرية ملعر�ش دبى للطريان  2015اأن ت�جيهات �شاحب
ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش
جمل�ش ال�زراء حاكم دبي «رعاه اهلل» تهدف اإىل ت�فري خمتلف
الإمكانات والت�شهيالت جلميع ال�ف�د الر�شمية والزوار وامل�شاركني

يف املعر�ش الذي تنطلق فعالياته يف الثامن من �شهر ن�فمرب اجلاري.
واأ�شار اإىل اأن اللجنة الع�شكرية يف وزارة الدفاع عقدت عدة
اجتماعات ملناق�شة الأم�ر التنظيمية امللقاة على عاتقها من ا�شتقبال
ال�ف�د وت�ديعها بجانب ت�فري الإقامة املنا�شبة

84

لل�ف�د الر�شمية والعار�شني والزوار ف�ش ًال
عن تاأمينهم اإ�شافة اإىل تن�شيق تاأمني املعر�ش
بالتعاون مع القيادة العامة ل�شرطة دبي والقيادة
العامة للق�ات امل�شلحة.
وقال �شعادته اإن املعر�ش يف دورته احلالية ميثل حتدي ًا جديد ًا
لدولة الإمارات وي�شعها يف م�شاف الدول املتقدمة يف جمال �شناعة
املعار�ش خا�شة معار�ش الطريان ،م�ؤكد ًا اأن هذا النجاح يعترب
ثمرة حقيقية لت�جيهات �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل
نهيان رئي�ش الدولة «حفظه اهلل» و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن
را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي
و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي
نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة.
واأ�شار اإىل حر�ش اللجنة على تنفيذ ت�جيهات �شاحب ال�شم�
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م لإجناح املعر�ش يف خمتلف
الن�احي والتعاون مع جميع اجلهات املخت�شة واملتمثلة يف الهيئة
العامة للطريان املدين والق�ات امل�شلحة و�شرطة دبي والدوائر
املحلية لإجناحه لإظهاره باملظهر الالئق مبكانة دولة الإمارات
املتميزة اإقليمي ًا وعاملي ًا.
وقال اإن معر�ش دبى للطريان يعترب ومنذ انطالقته من اأف�شل
ثالث معار�ش على م�شت�ى العامل بل اأنه املعر�ش رقم واحد بحكم
معايري ال�شفقات التجارية التي تعقد خالل املعر�ش واحل�ش�ر من

ال�ف�د الر�شمية وممثلني الدول يف املعر�ش والعار�شني ومن خالل
العرو�ش التي تقام اأثناء املعر�ش جند اأن دبي للطريان ه� الأول
ومن ناحية احل�ش�ر اجلماهريي فاإن اللجنة تركز على ح�ش�ر
املخت�شني من اجلمه�ر التجاري لفت ًا اإىل تزايد حجم امل�شاركات
يف املعر�ش وتط�ره دورة بعد دورة.
واأ�شاف اأن معر�ش دبي للطريان -الذي جتاوز كل الأرقام
القيا�شية -يعترب من اأف�شل ثالث معار�ش للطريان على م�شت�ى
العامل وواحد ًا من اأكرب واأجنح معار�ش الطريان يف العامل حيث
يجمع يف ب�تقته املخت�شني يف الطريان من جميع مناطق هذه
ال�شناعة.
واأو�شح اأن جناح تنظيم املعار�ش املتخ�ش�شة فى الدولة ومنها
معر�ش دبى الدويل للطريان قد حتقق منذ انطالقته الأوىل خالل
عام  1989حيث كان ل�زارة الدفاع والق�ات امل�شلحة دور هام فى
جناحه.
وقال اإن ت�جيهات �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل
مكت�م نربا�ش لنا ونتعلم من �شم�ه وبت�جيهاته واإ�شراره اأ�شبحنا
الأف�شل والعامل يتعلم منا.
واأ�شاف اأن �شم�ه اأعطانا اخلط�ط العري�شة التى ن�شتنري بها
وت�ؤهل لأن يك�ن معر�ش دبى للطريان الأف�شل م�ؤكد ًا احلر�ش على
ا�شتمرار التميز واأن يك�ن دائم ًا الأف�شل.
وذكر الها�شمي اأن الك�ادر ال�طنية الإماراتية قد اكت�شبت خربات

مرتاكمة يف التنظيم والعمل بروح الفريق ال�احد يف خمتلف
الن�احي املتعلقة بالتنظيم على مدى  14دورة للمعر�ش وعلى
مدى  28عام ًا ،م�شري ًا اإىل اأنه يتم اإ�شراك عنا�شر جديدة كل
عام لإتاحة الفر�ش اأمامهم لكت�شاب اخلربات.
ولفت اإىل اأن اللجنة الع�شكرية ت�ا�شل ا�شتعدادها وحت�شرياتها
لنطالق املعر�ش يف الثامن من ال�شهر احلايل يف مطار اآل مكت�م
الدويل.
وقال اإن اللجنة الع�شكرية لديها مهام وواجبات تلتزم بها
وحتر�ش يف عملها لل��ش�ل لأف�شل اإجناز وجناح للمعر�ش حيث
تت�ىل الرتتيبات اخلا�شة با�شتقبال �شي�ف املعر�ش املدع�ين
من وزراء دفاع وروؤ�شاء اأركان وقادة ق�ات ج�ية وكبار املدع�ين
من الدول ال�شقيقة وال�شديقة والتن�شيق ب�شاأن م�اعيد ال��ش�ل
واملغادرة مع مكاتب وزير الدفاع اأو قائد الق�ات اجل�ية اأو رئي�ش
الأركان اإ�شافة اإىل تن�شيق مقابالت ال�شي�ف مع امل�ش�ؤولني يف
الدولة ومع اجلهات الأخرى كال�شرطة وهيئة الطريان املدين.
واأكد اأن اللجنة الع�شكرية تعترب الي�م من اأكرث اللجان خربة
والتي اكت�شبتها من ال�شع�بات التي واجهتها يف اأوىل دورات
املعر�ش حتى اأ�شبح الي�م من اأهم املعار�ش العاملية واأ�شبح اأع�شاء
اللجنة من الكفاءات والك�ادر ال�طنية التي تتمتع بخربات كبرية
م�ؤكد ًا اأن اللجنة اإن مل تكن الأف�شل فهي من بني اإحدى اأف�شل

اللجان املماثلة يف املعار�ش.
واأو�شح الها�شمي اأن اللجنة اطلعت خالل زيارتها معار�ش
مماثلة لل�ق�ف على كل جديد وما ميكن ال�شتفادة منه على بع�ش
الأفكار املميزة يف «معر�ش لب�رجيه» اإ�شافة اإىل اأفكار اأخرى
�شتطبق يف الدورات القادمة ومنها النخلة الذكية فيما يجري
درا�شة بع�ش الأفكار لتطبيقها يف امل�شتقبل.
واأعرب عن متنياته بنجاح معر�ش دبي للطريان  2015وال��ش�ل
به اإىل امل�شت�ى الذي تطمح اإليه القيادة الر�شيدة.
وح�ل التحديات يف هذا املعر�ش اأكد الها�شمي اأنه يف دولة
الإمارات كل التحديات جتد احلل�ل من�ها بدعم امل�ش�ؤولني
واحلر�ش على النجاح والتميز واحلفاظ على املكانة الأف�شل
للمعر�ش على م�شت�ى العامل•
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محمد بن زايد يمنح رئيس قوات الدفاع الماليزية وسام اإلمارات
العسكري من الطبقة األولى
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تاريخ الن�شر 9 :ن�فمرب 2015

منح �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي
نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة الفريق اأول تان �شري دات� ذو
الكفل بن حممد زين رئي�ش ق�ات الدفاع املاليزية و�شام الإمارات
الع�شكري من الطبقة الأوىل تقدير ًا خلدماته يف تعزيز التعاون
امل�شرتك بني الق�ات امل�شلحة لدولة الإمارات العربية املتحدة

والق�ات امل�شلحة املاليزية.
وقام معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة الدفاع
بتقليد ال��شام لرئي�ش ق�ات الدفاع املاليزية بح�ش�ر �شعادة الفريق
الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�ش اأركان الق�ات امل�شلحة وعدد
من كبار �شباط الق�ات امل�شلحة للبلدين•

ً
عددا من كبار ضيوف معرض دبي للطيران
وكيل وزارة الدفاع يلتقي
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تاريخ الن�شر 11 :ن�فمرب 2015

ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة الدفاع
مبكتبه مبعر�ش «دبي للطريان  »2015معايل حمادا ممادي ب�لريو
مدير املكتب املكلف ب�زارة الدفاع جلمه�رية جزر القمر.
ورحب معايل وكيل وزارة الدفاع بال�شيف وبحث معه عالقات
ال�شداقة واأوجه التعاون القائمة بني دولة الإمارات العربية املتحدة
وجمه�رية جزر القمر وج�انب تفعيلها وتط�يرها مبا يخدم امل�شلحة
امل�شرتكة ،اإ�شافة اإىل ال�ش�ؤون ذات ال�شلة باملجالت الع�شكرية
والدفاعية.

كما ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة
الدفاع �شعادة فيليب براهام �شفري اململكة املتحدة لدى الدولة.
ورحب معاليه بال�شفري الربيطاين م�ؤكد ًا عمق عالقات التعاون بني
البلدين ال�شديقني ومت خالل اللقاء تبادل الأحاديث ال�دية وبحث
عدد من امل��ش�عات ذات الهتمام امل�شرتك•

وكيل وزارة الدفاع يزور معرض دبي للطيران 2015
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قام معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة الدفاع
يف الي�م اخلتامي ملعر�ش دبي للطريان  2015بج�لة تفقدية
لفعاليات واأجنحة املعر�ش.

وزار معاليه عدد ًا من اأجنحة ال�شركات ال�طنية والدولية
امل�شاركة يف املعر�ش وتعرف خاللها من ممثلي ال�شركات اإىل
املعرو�شات•

وكيل وزارة الدفاع يشهد احتفال المتحف العسكري الوطني باليوبيل البرونزي
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�شهد معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة الدفاع
بح�ش�ر عدد من ال�شباط الحتفال الذي اأقامه فريق م�شاريع املتحف
الع�شكري ال�طني يف وزارة الدفاع مبنا�شبة ذكرى الي�بيل الربونزي
للمتحف.
واأهدى العميد ركن « م » عبداهلل ب� ع�شبية اآل علي مدير م�شاريع
املتحف الع�شكري ال�طني يف ال�زارة معايل وكيل وزارة الدفاع عملة
تذكارية برونزية اأعدت خ�شي�ش ًا لتخليد ذكرى مرور  15عام ًا

من جه�د جمع املقتنيات الع�شكرية وت�ثيق وكتابة التاريخ الع�شكري
للدولة.
واأ�شاد معايل وكيل ال�زارة بجه�د املتحف الع�شكري التي ترمي
اإىل هدف �شامي وه� احلفاظ على التاريخ الع�شكري لدولة الإمارات
العربية املتحدة وت�ثيقه•

يوم الشهيد ..كلمة وكيل وزارة الدفاع المساعد
للسياسات والشؤون االستراتيجية
تاريخ الن�شر 29 :ن�فمرب 2015
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وجه �شعادة مطر �شامل علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع
امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية كلمة مبنا�شبة ي�م
ال�شهيد قال فيها:
«لي�ش هناك اأجمل من ال�فاء فه� قيمة من القيم الأ�شيلة يف
النف��ش ال�شريفة فكيف اإذا كان ال�فاء لأعز النا�ش واأنبلهم
وملن �شحى بنف�شه ودمه فداء ل�طنه ،لقد جاء قرار �شيدي
�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة
القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة «حفظه اهلل» ليمثل اأروع �ش�ر
ال�فاء لأبنائنا الذين بهروا العامل ب�شجاعتهم وهم يدافع�ن
عن اأر�ش اليمن ال�شقيق ويعيدون لهذا البلد العربي عزته
وكرامته.
لقد قدم �شهداء الإمارات اأرواحهم يف اأنبل مهمة ولتحقيق
اأ�شرف غاية لتفتح لهم جنان اخللد اأب�ابها وليلق�ا وجه ربهم
را�شيني مر�شيني ،ولقد اأدوا واجبهم ثابتي اخلط� �شادقي
العزم م�قنني بالن�شر م�ؤمنني بعدالة ق�شيتهم ملتفني ح�ل
قيادتهم الر�شيدة �شاربني اأروع الأمثلة لل�شجاعة وال�طنية.
اإن الدماء الزكية له�ؤلء ال�شهداء هي طريقنا اإىل الن�شر امل�ؤزر

والف�ز املبني واإن لهم علينا حق ًا ن�ؤديه مبزيد من الإ�شرار
على م�اقفنا والثبات على مبادئنا يف ن�شر احلق واإقامة كلمته
ودحر الباطل وتنكي�ش رايته.
لقد �شطر اأبناء الق�ات امل�شلحة اأروع ق�ش�ش البط�لة
والت�شحية والفداء يف اأر�ش اليمن ال�شقيق وهم يدافع�ن عن

سعادة مطر سالم علي الظاهري

الكرامة العربية وهم كما قال �شيدي �شاحب ال�شم� ال�شيخ
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى
للق�ات امل�شلحة �شيظل�ن اأحياء يف وجداننا وذكراهم باقية
يف قل�بنا مبا قدم�ه من معاين الت�شحية وال�شرف وال�شرية
الطيبة التي تلهم الأجيال وتنري لهم الطريق ومتدهم بالعزم
والإرادة وقيم النتماء وال�لء التي بدونها ل تتحقق كرامة
الأوطان».
اإن ي�م ال�شهيد الذي تف�شل �شيدي �شاحب ال�شم� ال�شيخ
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة القائد الأعلى للق�ات
امل�شلحة «حفظه اهلل» بتخ�شي�شه يف الثالثني من ن�فمرب
من كل عام ه� ي�م لل�فاء له�ؤلء الرجال ال�شرفاء والأبطال
امليامني الذين �شطروا �شفحة م�شرقة يف تاريخ دولة الإمارات
العربية املتحدة.
واإننا نعاهد قيادتنا الر�شيدة اأن تظل ق�اتنا امل�شلحة الدرع
الذي ي�ش�ن دولة الإمارات العربية املتحدة ويحمي م�شاحلها
واأمنها الق�مي•
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وزارة الدفاع تشارك في الملتقى السادس لطلبة اإلمارات في واشنطن
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�شاركت وزارة الدفاع �شمن منتدى وملتقى طلبة الإمارات يف
ال�ليات املتحدة الأمريكية يف دورته ال�شاد�شة ب�ا�شنطن دي
�شي خالل الفرتة من  26اإىل  29ن�فمرب احلايل.

تراأ�ش وفد ال�زارة �شعادة الل�اء الركن �شليمان اأحمد بن
�شليمان ال�كيل امل�شاعد للخدمات امل�شاندة الذي اأكد يف كلمة
األقاها �شمن املنتدى الطالبي حر�ش القيادة الر�شيدة على
ت�شخري وت�شهيل كافة ال�شبل لبناء وتاأهيل وتدريب اأبنائها.
واأكد حر�ش وزارة الدفاع على ح�ش�ر املنتدى باعتباره
واجب وطني هدفه دفع اأبناء وطلبة الإمارات نح� مزيد من
املثابرة والعطاء ،م�شيد ًا بتميز طلبة الإمارات الذين �شرب�ا
ب�شربهم وطم�حهم املثل يف الإرادة وحتقيق الذات كما
عك�ش�ا �ش�رة الإمارات احل�شارية التنم�ية والثقافية �شاكر ًا
لهم اجتهادهم ومتمني ًا لهم الت�فيق وال�شداد.
وتعترب هذه هي امل�شاركة الأوىل ل�زارة الدفاع يف منتدى
وملتقى الطلبة حر�ش ًا منها على الت�اجد يف املحافل ال�طنية
باعتبارها جزء من املنظ�مة ال�طنية وللتعريف بدور ال�زارة
ول�شتقطاب طلبة الإمارات يف خمتلف التخ�ش�شات للعمل
�شمن وزارة الدفاع•

وفد كبار ضباط وزارة الدفاع يقدم التعازي ألسرة شهيد الوطن الكتبي
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قدم وفد كبار �شباط وزارة الدفاع واجب العزاء اإىل اأ�شرة �شهيد
ال�طن �شلطان حممد علي الكتبي الذي ا�شت�شهد اأثناء تاأدية واجبه
ال�طني �شمن ق�ات الإمارات امل�شاركة يف عملية «اإعادة الأمل» يف
اليمن مع ق�ات التحالف العربي الذي تق�ده اململكة العربية ال�شع�دية

لل�ق�ف مع ال�شرعية يف اليمن.
واأعرب وفد كبار ال�شباط عن بالغ حزنه و�شادق تعازيه لأ�شرة
ال�شهيد �شائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمده ب�ا�شع رحمته واأن ي�شكنه
ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شل�ان•

ديسمبر

كلمة وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية يف الي�م ال�طني 44
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كلمة وكيل وزارة الدفاع المساعد للسياسات والشؤون
االستراتيجية في اليوم الوطني 44
تاريخ الن�شر 1 :دي�شمرب 2015
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اأكد �شعادة مطر �شامل علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع
امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية اأن دولة الإمارات
العربية املتحدة حتتفل بالي�م ال�طني الرابع والأربعني وهي
تنتقل من جناح اإىل جناح ومن ن�شر اإىل ن�شر.
وفيما يلي ن�ش الكلمة التي وجهها �شعادته مبنا�شبة الي�م
ال�طني الرابع الأربعني للدولة:
«حتتفل دولة الإمارات العربية املتحدة بالي�م ال�طني الرابع
والأربعني وهي تنتقل من جناح اإىل جناح ومن ن�شر اإىل ن�شر
ول تكاد ترتبط اأخبار الدولة اإل بالإجنازات العظيمة واإحراز
املراكز الأوىل يف املجالت التي تتناف�ش دول العامل املتقدم على
حتقيق ال�شبق فيها.
اإن ال�شيا�شة العليا للدولة يف جمال العل�م والتكن�ل�جيا والبتكار
واأداء الق�ات امل�شلحة يف اليمن ميثالن النهج املتكامل للدولة
حيث مت�شي م�شرية التنمية بق�ة وثبات فيما حتمي اأمنها
وتدافع عنها ق�اتها امل�شلحة التي اأثبتت اأنها الدرع احل�شينة
التي ل ميكن اخرتاقها واليد ال�شاربة التي تعاقب كل من
ت�ش�ل له نف�شه اأن يحيك امل�ؤامرات والد�شائ�ش وحتبط خططه

اخلبيثة وهي يف مهدها.
ن�شتقبل الذكرى الغالية على نف��شنا وقل�بنا بطريقتنا اخلا�شة
وهي املزيد من املبادرات الفعالة نح� امل�شتقبل امل�شرق املزدهر،
ومتثلت اآخر اخلط�ات املباركة يف اعتماد �شيدي �شاحب ال�شم�
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة القائد الأعلى
للق�ات امل�شلحة «حفظه اهلل» ال�شيا�شة العليا لدولة الإمارات
العربية املتحدة يف جمال العل�م والتكن�ل�جيا والبتكار.
وتت�شمن هذه ال�شرتاتيجية الطم�حة  100مبادرة يف قطاعات
ال�شحة والتعليم والطاقة والف�شاء والنقل واملياه ويبلغ حجم
اإ�شتثماراتها  300مليار درهم ،وهذه اخلط�ة املباركة تهدف
اإىل تغيري البنية القت�شادية للدولة وتقليل العتماد على النفط
ل�شالح اإقامة اإقت�شاد معريف يق�م على ال�شتثمار يف العلم ويف
الإن�شان.
ياأتي هذا التط�ر فيما ي�ا�شل اأبناء الق�ات امل�شلحة مهمتهم
النبيلة يف دحر النقالب على ال�شرعية يف اليمن وا�شتعادة
البلد العربي العريق الذي اختطفته ميلي�شيات م�شلحة تعمل
ل�شالح ق�ى خارجية تتاآمر على امل�شالح العربية وت�شعى اإىل

سعادة مطر سالم علي الظاهري

ن�شر الف��شى والفرقة وامل�شكالت واإذكاء النزعات الطائفية
لزعزعة ال�شتقرار يف البلدان العربية.
ولقد اأثبت اأبناء الق�ات امل�شلحة الإماراتية اأنهم الأكرث
جاهزية وكفاءة والأقدر على و�شع اخلطط الع�شكرية املتكاملة
وتنفيذ املهام الع�شرية بكل اقتدار ،كما اأكدوا �شجاعة منقطعة
النظري يف اأ�شعب امل�اقف م�شتندين اإىل تدريب رفيع وقدرات
�شخ�شية وتقنية عالية واإميان بعدالة م�قفهم ودفاعهم عن
احلق والعدل و�شعيهم اإىل تاأمني احلياة الكرمية لأ�شقائهم
اليمنيني والق�شاء على امل�ؤامرات التي ت�شتهدف وحدة اليمن
وه�يته العربية الأ�شيلة وت�شعى اإىل تدمري م�ؤ�ش�شات الدولة
وهدم اأ�ش�شها.
حتتفل دولة الإمارات العربية املتحدة بالي�م ال�طني
الرابع والأربعني م�ؤكدة ا�شتقرارها وق�تها يف منطقة مت�ج
بال�شطراب وامل�شكالت وال�شراعات.
وتت�شدى الدولة بكل �شجاعة ملحاولت الإرهاب اإ�شعال املنطقة
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ون�شر اخل�ف والرعب وامل�ت يف كل مكان وتعمل على ن�شر
ال�ش�رة ال�شحيحة لالإ�شالم ال��شطي ال�شمح مبا فيه من
رحمة وحمبة ودع�ة اإىل اخلري وال�شالم ،ويف ال�قت الذي
ا�شتطاعت فيه ق�ى ال�شر الإرهابية اخرتاق اأكرب دول العامل
واأق�اها وتنفيذ عملياتها ال�ح�شية يف اأكرب الع�ا�شم العاملية فاإن
يقظة امل�ؤ�ش�شات الأمنية الإماراتية قد �شمنت الأمن والأمان
لكل من يقيم�ن على هذه الأر�ش الطيبة وهي تقف باملر�شاد
لكل املحاولت الإجرامية وتق�شي عليها ق�شا ًء مربم ًا بف�شل ما

تت�شم به من مهارة وكفاءة.
اإنه ليحق لنا نحن اأبناء دولة الإمارات العربية املتحدة اأن نفخر
ب�طننا الغايل واأن نعرب يف احتفالنا بالي�م ال�طني الرابع
والأربعني عن انتمائنا اإليه وولئنا لقيادته الر�شيدة ،ومتثل
األ�ان العلم الإماراتي الغايل التي انت�شرت على كل �شرب من
اأر�ش الدولة ر�شالة حب ووفاء وعرفان وحماولة لإظهار بع�ش
امل�شاعر الفيا�شة جتاه ال�طن وقادته ورم�زه.
اإن م�شاعر احلب املتدفقة التي يت�شابق الكبار وال�شغار اإىل
التعبري عنها لي�شت اإل جزء ًا ي�شري ًا مما يكنه اأبناء الإمارات
لبلدهم احلبيب وحتمل تهنئة كل منهم لالآخر فرح ًا بالنتماء
اإليه ورغبة يف امل�شاهمة يف اإعالء �شرح جمده وعزته ويقين ًا
باأن الأيام القادمة حتمل مزيد ًا من النت�شارات والإجنازات
فقد علمهم وطنهم التفاوؤل والثقة والأمل يف امل�شتقبل وقدم
لهم كل ما يحلم�ن به.
يف هذه الأيام ن�شتذكر بكل الإكبار والتقدير الرجل الذي �شنع
ملحمة الحتاد وقادها واأبحر ب�شفينته و�شط الع�ا�شف والأن�اء
لري�ش� بها على �شاطئ الرخاء والعدل والعلم والتقدم و�ش�ف
يظل املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان «رحمه اهلل»

من�ذج ًا للقائد الفذ الذي بنى دولة و�شنع ح�شارة واأ�ش�ش
بحكمته دولة انتقلت ب�شرعة اإىل م�قع ال�شدارة العاملية وانت�شر
خريها وفا�ش على العامل من ح�لها وو�شلت م�شاعداتها
الإن�شانية اإىل كل مكان يف العامل لتق�ل للجميع :هذه هي دولة
الإمارات التي ل تعرف اإل العطاء واخلري.
اإننا يف هذا الي�م العظيم نتقدم باأ�شدق التهاين والتربيكـات
اإىل �شاحـب ال�شمــ� ال�شيــخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش
الدولة «حفظه اهلل» و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد
اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي
«رعاه اهلل» و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل
عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة واأ�شحاب
ال�شم� اأع�شاء املجل�ش الأعلى لالحتاد حكام الإمارات واأولياء
عه�دهم ،كما نتقدم بالتهنئة اإىل كل اأبناء دولة الإمارات العربية
املتحدة واإىل كل من يعي�ش على اأر�شها وي�شتظل ب�شمائها واإىل
كل اأ�شقائنا يف دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية الذين
ي�شارك�ننا فرحتنا بالي�م ال�طني ويعربون عن حبهم لدولة

الإمارات العربية املتحدة وقيادتها الر�شيدة باأ�شدق العبارات
وامل�شاعر.
اإننا لندع� اهلل يف هذا الي�م اأن يدمي على دولة الإمارات العربية
املتحدة اأمنها واأمانها وا�شتقرارها ورخاءها وازدهارها واأن
يحفظ قادتها و�شي�خها ويجزيهم عما يبذل�ن من اأجل رفعتها
وتقدمها خري اجلزاء واأن يحميها بف�شله ورعايته من كل من
اأراد بها �ش�ء ًا اإنه �شبحانه نعم امل�ىل ونعم الن�شري•
101

جهة الإ�صدار :وزارة الدف ـ ـ ـ ــاع
الإدارة التنفيذية للخدمات امل�شاندة /مديرية ال�ش�ؤون العامة
الإ�صدار ( / )2الطبعة ()1
�شنة الإ�شدار2016 :

تم بحمدالله

